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Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak awal tahun 2018, lalu kini membuahkan hasil. 

Dimana kerja keras tersebut dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPPRD) yang berhasil menggenjot PAD lebih baik dari tahun sebelumnya. 

“Dari data yang ada, PAD Muba Tahun 2018 mendapatakan realisasi sebesar 

91,52 persen. Sebelumnya target PAD sebesar Rp212.733.-644.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp194.686.604.078 atau 91,52 persen,” kata Kepala BPPRD Muba, H. Riki 

Junaidi, AP., M.Si. 

Mengenai hal ini, ia pun menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang 

telah bekerja keras untuk menagih pajak daerah demi tercapainya realisasi pendapatan 

daerah. Kesadaran pajak ini merupakan hal yang wajib, berdasarkan instruksi Bupati 

Muba, Dodi Reza Alex Noerdin. 

“Selain itu, tercatat pula Pendapatan TA 2018 tembus di angka Rp2.961.555.-

406.956 atau 99,38 persen dan sebelumnya ditargetkan sebesar Rp2.979.978.607.000. 

Kemudian, untuk pajak daerah terealisasi dengan capaian Rp80.555.591.560 atau 

110,80 persen dengan target sebelumnya Rp72.700.935.000, untuk pajak daerah, ini 

melampaui target,” rincinya. 
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Pada awal tahun 2019 ini, pihaknya mulai bekerja lebih keras lagi agar PAD 

Muba lebih meningkat. Ia menilai, BPPRD Muba harus mampu terus bekerja dengan 

profesional dalam memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh wajib pajak di 

Kabupaten Muba. 

Sementara, Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin mengapresiasi BPPRD Muba 

atas realisasi PAD di pendapatan lainnya di Muba. Ke depan, akan terus ditingkatkan, 

sehingga wajib pajak di Muba sadar, tidak harus menunggu ditagih dahulu. 

“Jangan cepat puas dengan capaian saat ini, ini harus ditingkatkan semuanya 

demi kesejahteraan masyarakat Muba. Selain BPPRD, dinas terkait yang mempunyai 

tanggungjawab untuk menagih retribusi daerah juga diharapkan dimaksimalkan 

kerjanya tahun 2019 ini dan khusus layanan publik yang mengurus layanan perizinan 

dan lainnya bekerja sesuai SOP, cepat, tepat, transparan,” kata Dodi. 

Selain itu, Dodi mengingatkan jangan main-main, sehingga investor dan warga 

masyarakat Muba dan di luar Muba puas dengan seluruh layanan publik yang ada. Ia 

mengutarakan apresiasi atas ketaatan wajib pajak dan bagi yang belum, mari sama-sama 

mematuhi peraturan pajak daerah. 
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Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: 

 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18) 
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 PAD bersumber dari: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

d. Lain-lain PAD yang sah. (Pasal 6 ayat (1)) 

 Lain-lain PAD yang sah meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. (Pasal 6 ayat (2)) 

 Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang: 

a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi; 

b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan 

impor/ekspor. (Pasal 7) 

 

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

Daerah: 

 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 10) 

 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 

(Pasal 1 angka 44) 

 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. (Pasal 1 angka 45) 

 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64) 
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 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (Pasal 1 angka 

69) 


