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Pemkab Muaraenim pada tahun 2020, telah menargetkan Bagi Hasil Pajak Orang Pribadi 

sebesar Rp 26.779.512.880,85 sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN 

Tahun 2020. Hal ini terungkap pada saat acara Pembukaan Sosialisasi Perpajakan Orang Pribadi 

Tahun 2020 Sekaligus Pekan Panutan Penyampaian SPT PPH Orang Pribadi Tahun 2019 di Hotel 

Griya Serasan Muaraenim, Kamis (12/3/2020). 

Menurut Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH, untuk Kabupaten Muaraenim selama kurun 

waktu tiga tahun terakhir untuk Penerimaan Bagi Hasil Pajak Orang Pribadi yakni Tahun 2017, 

realisasi sebesar Rp 27.190.617.727 atau 91,467 persen dari target sebesar Rp 29.730.148.025. Dan 

pada tahun 2018, realisasi sebesar Rp 35.931.347.151 atau 113,22 persen dari target sebesar Rp 

31.734.881.272. Sedangkan pada tahun 2019, realisasi sebesar Rp 24.002.220.000 atau 80,00 persen 

dari target sebesar Rp 30.002.775.000. Namun untuk tahun 2020, ditargetkan hanya sebesar Rp 

26.779.512.880,85, ada penurunan. Hal ini akibat diprediksi daya beli masyarakat akan turun karena 

faktor ekonomi seperti harga komoditi Sawit, Karet, Tambang dan sebagainya, apalagi ditambah 

dampak virus Corona yang telah melemahkan perekonomian dunia. 
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: 

1. Pasal 1 “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”; 

2. Pasal 2 ayat 1 “Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1)   orang pribadi; 

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 

b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap. 

3. Pasal 2 ayat 1a ”Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan”; 

4. Pasal 2 ayat 2 “Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri”; 

5. Pasal 21 ayat 1 “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: 

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; 

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan 

nama apa pun dalam rangka pensiun; 

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan 

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu 

kegiatan; 

6. Pasal 21 ayat 2 “Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-

organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”; 

7. Pasal 21 ayat 3 “Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan 

adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang 

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak”; 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan: 

1. Pasal 1 angka 9 “Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang  dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”; 

2. Pasal 1 angka 13 “Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang tentang 

Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 

ayat (8)”; 

3. Pasal 1 angka 14 “Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah Pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku”; 

4. Pasal 8 ayat 1 “Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah 

sebesar 20% (dua puluh persen)”; 

5. Pasal 8 ayat 2 “DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan 

b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. 

6. DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; 

dan 

b. 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang 

bersangkutan dengan bagian yang sama besar. 


