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ABSTRAK

PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN

BERMOTOR PILIHAN DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Ovilia Harisma Putri

Peraturan mengenai tarif Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,
tarif NRKB pilihan adalah hal baru yang diatur dalam peraturan tersebut.
Masyarakat pada umumnya masih banyak yang belum mengetahui tentang tarif
NRKB pilihan tersebut, tentunya dalam penerapannya akan memiliki perbedaan
prosedur penerbitan dan adanya dampak positif maupun negatif dari peraturan
tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan
Bermotor pilihan di Bandar Lampung (2) Bagaimanakah dampak penerapan tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan
Bermotor pilihan terhadap penggunanya di Bandar Lampung.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum
normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan
cara pemeriksaan data,  seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data
yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan hukum yang mengatur
tentang tarif penerbitan NRKB pilihan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah berjalan dengan baik. Penerbitan
NRKB pilihan memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, salah satu
syarat awal yang wajib dilakukan adalah mengajukan surat permohonan kepada
Ditlantas Polda Lampung dan menunggu diterima atau tidaknya permohonan
tersebut. Dampak dari diterbitkannya tarif tersebut adalah peminat Nomor
Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan mengalami penurunan dikarenakan
sebagian masyarakat menilai tarif tersebut terlalu mahal dari sebelum dikeluarkan
tarif resmi pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Respon masyarakat



terhadap tarif kendaraan NRKB pilihan memiliki respon negatif dan positif. Hal
ini dikarenakan tingkat ekonomi dan tingkat kebutuhan masyarakat berbeda-beda.

Kata Kunci : Penerapan, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dampak



ABSTRACT

APPLICATION OF NON-TAX THE STATE REVENUE RATES
ISSUANCE  OF   MOTOR  VEHICLE REGISTRASTION

NUMBER SELECTION IN BANDAR LAMPUNG

By

Ovilia Harisma Putri

The rules concering the rate of motor vehicle registration number selection is set
out in government regulations number 60 year 2016 about changes to Government
Regulation number 50 year 2010 which is about rates over this type of non-tax the
state revenue that valid on the Indonesian Police, new things are arranged on the
regulation is the rate of motor vehicle registration number selection. In general,
the public still do not know about the rate of motor vehicle registration number
selection, certainly has the different way of its application procedure and the
impact of positive and negative.

Based on this research,  there are consist of several problems such as what is the
application of non-tax the state revenue rates issuance  of   motor  vehicle
registrastion number selection in Bandar Lampung? And is there any impact of
the rate of motor vehicle registration number selection?

The problem approach in this research is by using empirical normative legal
research with the type of descriptive analyze. The data used are primary data,
secondary data, as well as collecting data by library study, study of document and
interview. The processing of data can done by several methods; data check, data
selection, data classification and systematic data. Then, the data that has been
processed will be analyzed using qualitative descriptive analyze method.

The result showed that the application of the laws that specifically rate of motor
vehicle registration number selection is in compaliance with government
regulations number 60 year 2016 about rates over this type of non-tax the state
revenue that valid on the Indonesian Police. Its publication has special conditions
that have to be executed, one of the initial requirement is to apply to Ditlantas
Polda Lampung, and waiting for the request is accepted or not. People the use the
vehicle of choice is obligated to pay the cost of non-tax revenue corresponding
rate determined. The impact of published the rate of motor vehicle registration
number selection is the applicant the registration number of motor vehicle
selection decline because some people asses the fee was too expensive. The public
response was positive and negartive response because of the level of the economy
and the level of the different needs of the community.



Key words: The Registration Number of Motor Vehicle Selection, Non Tax
The State Revenue, Impact
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan 

pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan tujuan  pemerintahan, maka 

pemerintah menempuh langkah dengan melaksanakan pembangunan disemua 

sektor. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak 

membutuhkan dana untuk pelaksanannya.  

Dalam hal ini, untuk mempercepat proses pembangunan indonesia sangat 

memerlukan dana yang cukup besar untuk membangun perekonomian yang 

merata dan sejahtera bagi rakyatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah 

kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan tugas negara sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: 
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1.) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

2.) Untuk memajukan kesejahteraan umum 

3.) Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4.) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut tercermin dalam pos-pos belanja negara yang 

dibiayai sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diatas, negara sangat 

membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(UUKN) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara bahwa Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara yang berasal 

dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta 

penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 

Menurut Pasal 1 angka 13 UUKN disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan 

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat 

mempunyai berbagai hak, salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali 

sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja atau 

pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna membiayai 

rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam APBN. Besaran pajak 
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pusat ditetapkan melalui Undang-Undang dan PP atau Perpu. Jenis-jenis pajak 

pusat, yaitu : 

1.) Pajak Penghasilan 

2.) Pajak Pertambahan Nilai 

3.) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

4.) Pajak  Bumi dan Bangunan 

5.) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

6.) Bea Materai 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut  oleh pemerintah daerah dan tercantum 

dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk 

pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Jenis pajak daerah 

menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah, yaitu : 

1.) Pajak Kendaraan Bermotor  

2.) Pajak Hotel dan Restoran 

3.) Pajak Hiburan 

4.) Pajak Reklame 

5.) Pajak Penerangan Jalan 

6.) Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor 

Selain dari sektor perpajakan, sumber-sumber penerimaan negara yang cukup 

meningkat bagi pendapatan negara yaitu kontribusi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP). Untuk mensukseskan penyelenggaraan negara dan pembangunan 

nasional yang berkeadilan sosial, diperlukan dana yang semakin besar, sumber 
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penerimaan paling besar selain pajak adalah dari penerimaan dalam negeri antara 

lain berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan 

penerimaan yang tidak berasal dari pajak, penerimaan ini merupakan penerimaan 

yang bersumber dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan suatu instansi 

pemerintah pada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya 

mengoptimalkan PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan 

pembangunan nasional. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang UU PNBP merupakan landasan 

utama penyelenggaraan pengelolaan PNBP. Sasaran yang diharapkan melalui 

Undang-undang PNBP selain tertib administrasi dan penyetoran PNBP ke kas 

negara juga memberikan kepastian hukum juga keadilan bagi masyarakat yang 

berpasrtisipasi dalam pembiayaan pembangunan agar dapat menikmati manfaat 

dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP.  

Menurut UU PNBP, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang 

tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kelompok PNBP juga diatur 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PNBP, yaitu: 

1.) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; 

2.) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 

3.) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; 

4.) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah; 

5.) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi; 

6.) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; 
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7.) Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri; 

Ketentuan UU PNBP ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur 

lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) terhadap kelompok jenis 

PNBP dimaksud. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

perincian dari kelompok PNBP sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda-beda. 

Salah satu jenis PNBP adalah PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010. Di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 ada tambahan peraturan baru yaitu tentang 

Tarif Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan. Peraturan tersebut 

diubah dan diganti agar pelayanan pada PNBP tersebut lebih terintegritas dan 

terkoordinir. 

NRKB pilihan adalah plat nomor kendaraan bermotor yang angka nya dapat 

diterbitkan sesuai keinginan masyarakat yang lazim disebut dengan nomor cantik. 

Bedanya dengan NRKB bukan pilihan yaitu masyarakat yang tidak menggunakan 

NRKB pilihan tidak dapat memilih nomor kendaraan sesuai keinginan, mereka 

harus mengikuti susunan penerbitan plat nomor sesuai dengan urutan semestinya. 

Sebelum adanya jenis dan tarif atas PNBP Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor 

Pilihan, masyarakat yang ingin memiliki NRKB pilihan atau plat nomor 

kendaraan pilihan dapat memiliki NRKB pilihan hanya dengan menjalankan 

kebijakan-kebijakan yang ada, namun sekarang setelah sudah diberlakukannya 
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tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia , 

masyarakat yang ingin menggunakan NRKB pilihan akan dikenakan tarif sesuai 

dengan permintaan berapa angka dan huruf belakang pada plat nomor kendaraan 

bermotor tersebut dan akan ada perbedaan prosedur dari sebelum dan sesudah 

adanya peraturan baru tersebut. 

Di Provinsi Lampung, plat nomor kendaraan bermotor pilihan atau biasa disebut 

plat nomor cantik sudah banyak diminati, terlihat dari banyak nya kendaraan yang 

menggunakan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan atau nomor cantik. 

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan mempunyai suatu keistimewaan 

bagi penggunanya, salah satunya yaitu nomor kendaraan bermotor pilihan tersebut 

dimaksudkan untuk menunjukan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa inisial, 

kesenangan atau hobi, inisial nama atau singkatan nama pemiliknya. Plat nomor 

cantik tersebut pada umumnya mempergunakan kombinasi huruf dan angka untuk 

membentuk suatu kata.  

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 pemilik kendaraan 

bermotor yang ingin menggunakan atau yang ingin memperpanjang plat nomor 

kendaraan pilihannya akan dikenakan tarif sesuai dengan kebutuhan nya masing-

masing, misalnya terdapat pilihan 4,3,2 atau 1 angka dan ada atau tidaknya huruf 

belakang pada plat nomor kendaraannya.  

Setelah diberlakukannya PP tersebut tentunya ada perbedaan prosedur penerapan 

dari sebelum dikeluarkannya PP Nomor 60 Tahun 2016. PP ini masih baru dan 

masyarakat pada umunya masih  belum banyak yang mengetahui tentang isi dari 
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PP tersebut, tentunya dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016 ini akan 

memiliki dampak yang positif maupun negatif. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jelas 

bagaimana realisasi dilapangan terhadap penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 dan 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

Penerapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerbitan Nomor 

Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan di Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimanakah penerapan tarif PNBP penerbitan Nomor Registrasi 

Kendaraan Bermotor pilihan di Bandar Lampung? 

 

b. Bagaimanakah dampak dari penerapan tarif PNBP terhadap penerbitan 

Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan di Bandar Lampung? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dari penelitian dibatasi pada kajian keilmuan Hukum Administrasi 

Negara (HAN) tentang Penerapan Tarif PNBP Penerbitan Nomor Registrasi 

Kendaraan Bermotor Pilihan. Tahun penelitian adalah tahun 2017 lokasi 

penelitian  di Bandar Lampung. 

 



8 
 

 
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan tarif PNBP penerbitan Nomor Registrasi 

Kendaraan Bermotor pilihan di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan tarif PNBP terhadap 

penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor pilihan di Bandar 

Lampung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara 

yang berkenaan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni, Penerapan Tarif 

PNBP Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan di Bandar 

Lampung. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

 

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah dan 

masyarakat, yaitu: 

1. Bagi pemerintah dapat menjadi acuan dalam penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 



9 
 

 
 

2. Bagi masyarakat dapat menjadi pengetahuan, penelitian, dan sebagai 

bacaan bagi peminat masalah NRKB pilihan sehingga dapat dijadikan 

salah satu referensi 

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi 

mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendapatan Negara 

2.1.1 Pengertian 

 

Definisi penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal 

dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak serta, 

penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. 

Kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hanya sekedar 

cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari 

pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam arti pendapatan negara merupakan sumber 

keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah 

dalam rangka pencapaian tujuan negara. Lain perkataan, pencapaian tujuan negara 

tergantung dari pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara yang 

diperuntuhkan untuk membiayai pelaksanaan tugas tersebut. 

2.1.2 Jenis-jenis Pendapatan Negara 

 

Pada dasarnya, jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah 

sebagai berikut: 
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1.) Pajak negara yang terdiri dari: 

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya 

Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari: 

(1.) Pajak penghasilan 

(2.) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa 

(3.) Pajak penjualan atas barang mewah 

(4.) Pajak Bumi dan Bangunan 

(5.) Pajak Bea cukai
1
 

Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal 

dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.
2
 

Menurut Rochmat Soemitro, pengertian pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas 

negara yang didasarkan pada Undang-undang tanpa mendapatkan jasa timbal 

balik dari negara, yang langsung dapat ditunjukan kepada rakyat dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.
3
 

Menurut Prof.Dr.P.J.A Adriani pajak adalah iuran kepada negra yang terutang 

oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah 

                                                           
1
 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali Pers 

2
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, jakarta, 2012 

3
Bohari.H, pengantar hukum pajak, rajawali pers,jakarta, 2012, hlm.25 
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4
 

2.) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

PNBP adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk 

penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha 

milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu 

sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam 

penopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan 

terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal.
5
 

Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan tersebut, setiap saat dapat 

mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara 

maupun dalam bentuk pengurangan jenis penerimaan negara. Ketika terjadi 

penambahan atau pengurangan jenis penerimaan negara wajib diatur dengan 

undang-undang sebagai konsekuensi dari negara hukum. Dalam arti, walaupun 

presiden atau pemerintah sebagai pengelola keuangan negara tetapi tidak mudah 

penambahan atau perubahan jenis penerimaan negara kecuali dilakukan bersama 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum tetap ada dalam penembahan atau 

pengurangan jenis penerimaan negara tersebut. 

 

                                                           
4
Marlia Eka Putri, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung: C.V. Anugrah Utama 

Raharja(AURA).2013.hlm.2 
5
https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-indonesia/ 
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2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 

2.2.1 Tinjauan Umum Penerimaan Negara BukanPajak 

 

Ada tiga jenis pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, 

penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pada umumnya, di berbagai negara, 

penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan 

dominan untuk penyelenggaraan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun 

demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara yang sangat penting.  

Dalam Undang-undang tentang APBN saat ini PNBP dikelompokan menjadi 

empat kelompok besar, yaitu: 

a. Penerimaan sumber daya alam 

Dalam kelompok ini, kita mengenal pendapatan sumber daya alam 

(SDA) migas dan non-migas. Pendapatan SDA migas merupakan 

pendapatan yang diperoleh dari bagian bersih pemerintah atas 

kerjasama pengelolaan sektor hulu migas. Pendapatan Non-migas 

dikenal dengan beberapa pendapatan sektoral yang cukup populis. 

b. Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Pendapatan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku 

pemegang saham BUMN (return on equity)yang dihitung berdasarkan 

presentase tertentu terhadap laba bersih (pay-out ratio). Di dalam 

APBN, pendapatan ini diklasifikasikan ke dalam kelompok perbankan 

dan non-pebankan. 

c. PNBP lainnya 



14 
 

 
 

Pada prinsipnya, PNBP lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan 

yang dipungut oleh Kementrian Negara/Lembaga atas produk layanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Termasuk di dalam kelompok ini 

adalah pendapatan atas pengurusan SIM, STNK, penerbitan NRKB 

dan surat nikah sebagaimana contoh diatas. Pungutan yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah tersebut dilakukan atas dasar Peraturan 

Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak pada Kementrian/Lembaga tertentu. Tidak kurang dari 

sepuluh ribu jenis dan tarif PNBP yang dikenakan secara sah oleh 

instansi pemerintah 

d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 

Seperti PNBP lainnya, pendapatan BLU diperoleh atas produk layanan 

instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Bedanya, 

pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat 

langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, jenis 

dan tarif PNBP BLU tidak di tetapkan melalui PP melainkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

 

2.2.2 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan ruang lingkup 

keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut 

melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara. 

Dengan demikian, pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup 



15 
 

 
 

segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.
6
 

Penerimaan negara bukan pajak juga merupakan penerimaan negara yang sesuai 

dengan Undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

1997 definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan 

pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

 

2.2.3 Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

PNBP memiliki beberapa fungsi antara lain: 

a. Fungsi Budgeter, hal ini didasarkan karena PNBP merupakan sumber 

penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa 

atau menjual barang milik negara oleh kementrian atau lembaga negara 

kepada masyarakat. 

b. Fungsi Regulasi, yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk 

mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sarana untuk mengatur 

kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakan 

roda pembangunan. 

 

2.2.4 Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam 

Undang-undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan PNBP dalam 

                                                           
6
Indonesia, Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, op.cit., Penjelasan Umum. 
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pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa 

dalam pembiayaan negara dan pembangunan.
7
 

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan 

kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak adalah:
8
 

a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan 

pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara 

Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas 

Negara; 

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat 

berpatisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat 

yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak; 

c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta 

investasi di seluruh wilayah Indonesia; 

d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan 

berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, 

peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta 

peningkatan pengawasan; 

 

                                                           
7
Ibid. 

8
Ibid. 
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2.2.5 Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Kelompok  Penerimaan Negara Bukan Pajak dalan UU PNBP Pasal 2 ayat (1) 

meliputi: 

1.) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah 

2.) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam 

3.) Penerimanaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan 

4.) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah 

5.) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi 

6.) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah 

7.) Penerimaan lainnya yang di atur dalam Undang-undang tersendiri 

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di tetapkan dengan Undang-

undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok 

diatas ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

 

2.2.6 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Dalam kamus Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, kata “Tarif” diartikan sebagai 

“bayaran” yang contoh penerapannya antara lain: bea, beban, biaya, daftar, 

ongkos, pajak, porto, pungutan, tol.
9
 Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri 

Husein dalam mendefinisikan tarif pajak menyatakan “ Tarif pajak merupakan 

angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau pajak 

                                                           
9
Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Mizan,2009), 

hal. 585. 
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terutang.”
10

 Dari rumusan tersebut dapat diambil pengertian bahwa tarif adalah 

angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah tagihan. Adapun 

jenis-jenis tarif anatara lain sebagai berikut: 

a. Tarif  Tetap, tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah 

(Nominal) tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya 

objek maupun subjek yang dikenai tagihan. Adanya tarif ini 

dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap 

semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua pihak dikenakan dengan 

jumlah yang sama.
11

 

b. Tarif Proporsional (sebanding atau sepadan), tarif proporsional adalah tarif 

yang berupa sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua 

objek tagihan berapapun nilainya. Jumlah tagihan akan berubah secara 

proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan tagihan. Adanya tarif 

proporsional dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila 

semua orang dikenakan tagihan dengan jumlah yang sama karena antara 

orang yang satu dengan yang lain mempunyai keadaan dan kemampuan 

yang berbeda. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding 

dengan kemampuan masing-masing.  

c. Tarif progresif, tarif progresif adalah tarif dengan persentase semakin naik 

(meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan yang 

meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase. Dengan adanya 

                                                           
10

Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein, Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan 

Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru, Edisi Keempat, (Yogyakarta:  UPP STIM YKPN, 

2009), hal. 21. 
11

Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal.83 dan 84. 
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tarif seperti itu, semakin tinggi objek tagihan akan semakin besar tagihan 

yang dikenakan.  

d. Tarif degresif, yaitu tarif dengan persentase semakin turun apabila jumlah 

yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari 

beberapa persentase yang semakin kecil bila objek tagihannya semakin 

besar. Tarif ini tidak diterapkan didalam praktik karena mengandung 

ketidakadilan. Bila tarif ini diterapkan, maka yang memiliki objek tagihan 

(kemampuan) lebih rendah akan dikenai beban yang lebih berat.  

Besarnya tagihan pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan (base) dan tarif yang dikenakan 

terhadapnya (rate). Salah satu syarat pungutan kepada rakyat adalah keadilan, baik 

keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Dengan adanya keadilan 

pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pungutan merupakan 

salah satu cara untuk mencapai keadilan.
12

 

Berkenaan dengan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pengaturannya 

ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan 

jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan. 

Dalam penerapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1997 menggariskan agar memperhatikan dampak pengenaan 

terhadap masyarakat dan kegiatannya, biaya penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang 

bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. 

                                                           
12

Erly Suardy, op.cit., hal.67. 
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2.3 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan cara: 

2.3.1 Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

 

Bukan hanya pajak sebagai penerimaan negara yang wajib disetor ke kas negara, 

tetapi juga semua penerimaan negara bukan pajak. Penyetoran semua penerimaan 

negara bukan pajak wajib dilakukan lngsung secepatnya ke kas negara.  

Norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1997 mengatur tentang kepastian hukum dalam bentuk adanya jangka 

waktu penyetoran semua penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Artinya, 

terdapat pembatasan waktu kapan penerimaan negara bukan pajak berada dalam 

penguasaan oleh pihak-pihak yang menerimanya. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan penentuan mengenai kapan saatnya penerimaan negara bukan pajak 

dapat dikatagorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang terutang. 

Kas negara yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 

adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka dan ditetapkan 

oleh menteri keuangan. Rekening itu berfungsi untuk menampung seluruh 

penerimaan negara, pengeluaran negara dibukukan pada setiap saat daam satu 

tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Beanja Negara. 

Oleh karena itu rekening tersebut setidak-tidaknya telah diketahui oleh instansi 

pemerintah yang melakukan pemungutan atas jenispenerimaan negara bukan 

pajak agar tidak melakukan kesalahan dalam penyetorannya. Penyertoran 
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penerimaan negara bukan pajak ke kas negara tersebut diaksudkan agar 

pengelolaannya tetap dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13

 

Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu cara untuk 

mengatur masuk dan keluarnya keuangan negara berdasarkan prosedur yang telah 

ditentukan. Sistem ini memudahkan pemerintah untuk mengetahui penggunaan 

penerimaan negara bukan pajak karena pada akhir tahun anggara, wajib 

dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

2.3.2 Penagihan dan Pemungutan PNBP 

 

Kadangkala penerimaan negara bukan pajak tidak disetorke kas negara, walaupun 

secara tegas diperintahkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20/1997. Menteri 

keuangan berwenang untuk melakukan penagihan dan atau pemungutan terhadap 

penerimaan negara bukan pajak tersebut. Kewenangan ini boleh dilakukan secara 

langsung dan bahkan dapat didelegasikan kepada suatu instansi pemerintah 

berdasarkan penunjukannya. 

Sumber kewenangan menteri keuangan untuk melakukan penunjukan suatu 

instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut penerimaan negara bukan 

pajak yang terutang adalah ada pada Undang-undang nomor 20 tahun 1997  

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
14

 Penunjukan utuk melakukan 

penagihandan atau pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang terutang 

adalah departmen atau lembaga nondepartemen tempat terjadinya penerimaan 

negara bukan pajak yang terutang. Hal ini dimaksudkan agar menteri yang 

                                                           
13

Dr.Muhammad Djafar Saidi, S.H.,M.H, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rajawali 

pers:jakarta, 2012, hal 67-68 
14

Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 
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membawahi departemen atau pimpinan lembaga nondepartemen tersebut mudah 

melakukan pengawasan.
15

 

Jika telah dilakukan penagihan dan atau pemugutan, maka pejabat pelaksana 

negara wajib menyetor langsung penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. 

Apabila kewajiban menyetor ke kas negara dilalaikan akan di kenakan sanksi 

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, Undang-undang yang di maksud 

antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.
16

 

2.4 Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan 

 

Nomor Registrasi Kendaran Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah 

tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka 

yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas 

RanMor. 

Unit Pelaksana Regident RanMor adalah satuan yang memberikan pelayanan 

regident kepemilikan dan pengoperasian RanMor dalam lingkup kabupaten/kota 

dalam bentuk kantor tetap dan/atau bergerak. 

Regident RanMor bertujuan untuk: 

a. Tertib administrasi, dalam rangka: 

                                                           
15

Ibid. Hlm. 69. 
16

Dr.Muhammad Djafar Saidi, Penerimaan negara bukan pajak, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm 

72. 
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1. Terjaminnya keabsahan RanMor dan kepemilikan nya serta 

operasional ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan 

kepastian hukum; dan 

2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident RanMor 

sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan 

fungsi kontrol dan forensik kepolisian; 

b. Pengendalian dan pengawasan RanMor, dalam rangka: 

1. Pemberian dukungan pengendalian jumlah dan opersional; dan 

2. Pengawasan RanMor  yang dioperasikan: 

c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk: 

1. Penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan 

kejahatan yang terkait dengan RanMor; dan 

2. Penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap 

pelanggaran lalu lintas; 

d. Perencanaan, operasional manaemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan 

jalan dalam rangka penyediaan data untulk mendukung: 

1. Perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan 

angkutan jalan; 

2. Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan 

angkutan jalan; dan 

3. Operasional dan manajemen rejayasa serta pendidikan lalu lintas dan 

angkutan jalan; 

e. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk 

mendukung: 
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1. Pembangunan di bidang jalan; 

2. Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 

3. Pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; 

dan 

4. Pembangunan dibidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

NRKB terdiri dari: 

a. Kode wilayah 

b. Nomor registrasi 

Kode wilayah terdiri dari satu atau dua huruf yang ditempatkan pada bagian awal 

NRKB. Satu kode wilayah dapat diberlakukan pada satu atau lebih wilayah 

Regident RanMor. Nomor registrasi yang dimaksud berupa: 

1.) Kombinasi angka dengan seri huruf 

2.) Kombinasi angka dengan atau tanpa seri huruf pilihan 

3.) Kombinasi huruf pilihan dengan seri angka 

Kombinasi huruf pilihan diberikan berdasarkan permintaan dan dipungut biaya 

PNBP, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Huruf pilihan terdiri dari 1 (satu) atau maksimal 7 (tujuh) huruf yang berupa 

nama orang sesuai kartu identitas. 

2. Seri angka pada nomor registrasi terdiri dari 1  (satu) sampai dengan  3  (tiga) 

angka yang penempatannya seteah huruf pilihan.  
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3. Kombinasi huruf pilihan dengan seri angka pada nomor registrasi 

sebagaimana dimaksud pada nomor1 dan 2 ditempatkan setelah kode 

wilayah.  

Nomor registrasi tersebut ditentukan sebagai berikut: 

1.) Angka pada nomor registrasi berdasarkan jenis kendaraan yang terdiri dari 

satu sampai empat angka secara berurutan dan penempatannya setelah 

kode wilayah 

2.) Seri huruf pada nomor registrasi terdiri dari satu huruf atau dua  huruf 

yang penempatannya setelah angka pada nomor registrasi 

Nomor registrasi kendaraan bermotor tersebut berupa kombinasi angka dan/atau 

tanpa seri huruf pilihan pada nomor registrasi berdasarkan permintaan dan 

ditempatkan setelah kode wilayah serta membayar biaya PNBP sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

2.4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 

 

Tabel 1.Tarif penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan: 

NO 
JENIS PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK 
SATUAN TARIF 

 

PENERBITAN NOMOR 

REGISTRASI KENDARAAN 

BERMOTOR (NRKB) PILIHAN 

  

1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka   

 
a. Tidak ada huruf dibelakang 

angka (blank) 
Per Penerbitan Rp. 20.000.000,00 

 b. Ada huruf dibelakang angka Per Penerbitan Rp. 15.000.000,00 

2. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka   
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a. Tidak ada huruf dibelakang 

angka (blank) 
Per Penerbitan Rp. 15.000.000,00 

 b. Ada huruf dibelakang angka  Per Penerbitan Rp. 10.000.000,00 

3. NRKB Pilihan 3 (tiga) angka   

 
a. Tidak ada huruf dibelakang 

angka (blank) 
Per Penerbitan Rp. 10.000.000,00 

 b. Ada huruf dibelakang angka Per Penerbitan Rp. 7.500.000,00 

4. NRKB Pilihan 4 (empat) angka   

 
a. Tidak ada huruf dibelakang 

angka (blank) 
Per Penerbitan Rp. 7.500.000,00 

 b. Ada huruf dibelakang angka Per Penerbitan Rp. 5.000.000,00 

Sumber: PP Nomor 60 Tahun2016 

 

2.4.2 Penjelasan Umum PP Nomor 60 Tahun 2016 

 

Untuk meningkatkan pelayanan dan penyesuaian untuk tarif atas jenis penerimaan 

negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2016 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tarif 

atas jenis penerimaan negara bukan pajak tersebut. 

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak 

guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, perlu menetapkan 
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jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

2.5 Plat Nomor Kendaraan Bermotor 

Plat Nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat nomor 

juga disebut plat registrasi kendaraan, atau diamerika serikat dikenal sebagai plat 

izin. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada 

kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumahnya 

sepasang, untuk dipasang didepn dan dibelakang kendaraan. Namun ada jurisdiksi 

tertentu atau jenis kendaraan tertentu yang hanya membutuhkan satu plat nomor, 

biasanya untuk dipasang dibagian belakang, plat nomor memiliki nomor seri 

yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Nomor 

ini di Indonesia disebut nomor polisi, dan biasa dipadukan dengan informasi lain 

mengenai kendaraan bersangkutan, seperti warna, merk, model, tahun pembuatan, 

nomor identifikasi kendaraan atau vin dan tntu saja nama dan alamat pemiliknya. 

Semua data ini juga tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

(STNK) yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan 

bagi kendaraan tersebut.  

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau 

nomor polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di indonesia yang 

telah di daftarkan pada kantor bersama Samsat. 
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Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa 

merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda yang menggunakan kode 

wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan. 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan 

tulisan dua baris. 

1. Baris pertama menunjukan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), 

dan kode/seri akhir wilayah (huruf). 

2. Baris kedua menunjukan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing 

dua digit (misalnya 01.20 berarti berlaku hingga januari 2020) 

 

Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1mm. Ukuran TNKB 

untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan 

untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. Terdapat 

cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang nomor polisi dengan 

ruang angka masa berlaku (yang lama), sedangkan yang baru terdapat garis putih 

di sekitar TNKB dan tidak ada batas pemisah antara nomor polisi dan masa 

berlaku (dari tahun 2011). 

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) 

cetakan lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi 

sebelah kiri ada tanda khusus cetakan “KORLANTAS POLRI” (Korps Lalu Lintas 

Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI. 
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Pada pertengahan tahun 2014 terjadi perubahan tampilan. Plat nomor kini sedikit 

diperpanjang ukuran dari ukuran semula (untuk roda empat). Selain itu, terdapat 

perubahan posisi lambang Polantas dan tulisan “Korlantas Polri”, yakni, lambang 

Polantas kini berada di sudut kiri atas dan kanan bawah, sedangkan “Korlantas 

Polri” berada pada sudut kiri bawah dan kanan atas.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitan secara normatif dan 

penelitian secara empiris, yaitu penelitian hukum normatif empiris adalah 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodefikasi, 

Undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
18

 

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan 

aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.  

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi 

penelitian dengan melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau 

aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan tarif PNBPNomor Registrasi 

Kendaraan Bermotor pilihan, serta melakukan wawancara dengan beberapa 

                                                           
18

Muhammad Abdulkadir, Hukum dan penelitian hokum,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm134 
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informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan 

penegakan hukum tersebut.  

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-

keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada 

dilapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait yaitu Kasubdit RegIdent 

Ditlantas Polda Lampung yang berwenang dan berkompeten, observasi dan 

dokumentasi. 

3.2.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

secara mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai 

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.
19

 Dalam penelitian 

ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

1.) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak. 

                                                           
19

Ibid. Hlm. 82 
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2.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

4.) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif 

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

5.) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Kendaraan Bermotor 

6.) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor   

 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya 

kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu 

kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, jurnal penelitian hukum, 

dan bahan-bahan diluar bidang hukum, serta bahan-bahan hasil pencarian 

yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

3.3.1 Pengumpulan Data 

 

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research)  

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data 

sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi 

dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-

catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu 

berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya 

dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan teknik wawancara yang langsung dengan informan yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

 

c. Teknik Wawancara 

Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan 

mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban 

yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

Wawancara dilakukan kepada narasumber, yaitu: 
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1.) Bapak AKBP I Made Rasma, S.I.K, selaku Kasubdit RegIdent 

Ditlantas Polda Lampung. 

2.) Bapak Yudi, Bapak Anton Wijaya selaku pemilik Nomor Registrasi 

Kendaraan Bermotor Pilihan di Bandar Lampung. 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

 

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk 

menentukan hal yang baik dalam pengolahan data, penulis melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

1.) Editing, yaitu memeriksa atau mengoreksi data yang masuk, apakah 

berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.  

2.) Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan. 

3.) Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan 

jenis data. 

3.4 Analisis Data 

 

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisanya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan 

dengan cara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan cara menguraikan 

secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan 

atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara 

berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang 
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umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian padabab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.) Tarif NRKB Pilihan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2016 yang diresmikan sejak 6 Januari 2017 dan berlaku pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditlantas Polda Lampung 

sudah menerapkan tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan tersebut. 

Setelah berlakunya PP tersebut masyarakat yang baru ingin 

menggunakan atau telah menggunakan nomor kendaraan pilihan harus 

membayar biaya PNBP Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Piihan 

sesuai dengan tarif yang tercantum dalam PP tersebut. Pemilik yang 

menginginkan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan atau diluar 

urutan nomor yang tersedia harus mengajukan syarat khusus, yaitu 

adanya surat permohonan dari pemohon kepada Ditlantas Polda 

Lampung tentang penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor 

pilihan tersebut.  

2.) Dampak dari diterbitkannya tarif tersebut adalah peminat nomor 

registrasi kendaraan bermotor pilihan mengalami penurunan 
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dikarenakan  sebagian masyarakat menilai tarif tersebut terlalu mahal 

tetapi sebagian masyarakat lainnya menilai tarif tersebut masih sesuai 

dan terdapat perbedaan prosedur salah satunya pembayaran NRKB 

pilihan akan disetorkan langsung ke bank sesuai dengan tarif pada PP 

Nomor 60 Tahun 2016 yang semula biaya penerbitan NRKB pilihan 

hanya dibayarkan melalui kebijakan petugas yang bersangkutan dan 

adanya kepastian hukum mengenai tarif NRKB pilihan yang 

berkontribusi kepada negara karena sebelum adanya PP Nomor 60 

Tahun 2016 pemungutan biaya penerbitan tarif NRKB pilihan tidak 

jelas. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

saran yang diajukan adalah bahwa Ditlantas Polda Lampung agar dapat untuk 

menyebarluaskan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk 

melakukan penyesuaian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu diperlukan pengawasan 

terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 agar 

pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur oleh 

pemerintah. 
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