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Gubernur Sumsel, Herman Deru, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Samsat 

UPTB Palembang I yang terletak di Jalan Kapten A Rivai Palembang, Kamis (3/9). Dalam sidaknya 

tersebut, Herman Deru ingin melihat langsung animo masyarakat dalam memanfaatkan program 

pemutihan pajak dari Pemprov Sumsel.  

“Setelah tadi kita cek ternyata animo masyarakat terhadap program ini meningkat hingga 400 

persen,” kata HD. 

Sebagaimana diketahui, program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB-II) di Provinsi Sumsel 

diperpanjang hingga 30 September 2020 yang sebelumnya hanya sampai 31 Agustus 2020.  

“Sengaja secara dadakan saya berkunjung ke Samsat. Pertama untuk melihat pelayanan apakah 

berjalan maksimal atau tidak karena adanya kebijakan pemutihan dan penghilangan denda. Dan ternyata 

pelayanan tetap berjalan prima dan tetap baik,” ungkap HD.  

Ditambahkannya, indikasi Iain yang mempengaruhi yaitu pendapatan yang semakin bertambah. 

Kemudian untuk diluar Palembang ada kenaikan sekitar 200 persen kenaikan wajib pajak datang 

maupun membayar. 

“Bahwa ada beberapa hal yang belum diketahui masyarakat, untuk teliti ulang selama dia 

mempunyai pelat Sumsel maka pembayaran boleh di Samsat mana saja. Misal, pelat alamat kota 

Palembang tapi sedang ke Lahat boleh bayar di Lahat, apalagi di kota Palembang. Tidak ada hambatan 

untuk itu selama dia teliti ulang,” terangnya. 
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HD katakan bahwa pemutihan tidak hanya pada bunga dan denda, karena pembayaran pokok 

pajakpun juga dikurangi. Dimana yang pajaknya mati Iebih dari satu tahun dapat membayar satu tahun, 

asalkan dengan alasan yang jelas yaitu ada surat keterangan dari bengkel dan pernyataan diri. 

“lni dalam rangka merangsang kepatuhan masyarakat dalam menghadapi pemulihan ekonomi 

nasional. Saya ingin sampaikan bahwa pembayaran boleh dimana saja kalau diteliti ulang. Kemudian 

yang diputihkan bukan BBN saja, BBN kedua, ketiga dan selanjutnya tapi pokok pajak Iebih dari satu 

tahun juga bisa kita hapuskan asalkan alasannya jelas,” tutupnya. 

Di tempat yang sama, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Henky Putrawan 

mengungkapkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya mengingatkan masyarakat untuk 

membayar pajak kendaraannya. 

“Seperti yang sebelum-sebelumnya, kami bersama Ditlantas Polda Sumsel melakukan razia 

pajak Kendaraan, juga memasang papan iklan baik di baliho atau spanduk di jalan dan juga di media-

media pemberitaan sebagai sosialisasi kepada masyarakat,” kata dia. 

Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tertib membayar pajak, apalagi 

sudah ada pemutihan bunga dan denda pajak kendaraan yang jadwalnya di perpanjang sampai akhir 

September 2020 ini. 

“Ini kesempatan baik yang sudah dibuka oleh Gubernur kita. Saya harap masyarakat bisa 

meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak. Karena dengan membayar pajak ini bisa 

membangun Sumsel lebih maju lagi,” pungkasnya. 
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Catatan: 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa: 

- Pasal 73 ayat (1) dan (2) “Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan 

penghapusan pajak. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan pajak 

tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
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- Pajak Kendaraan Bermotor 

1. Pasal 1 ayat (8) “Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya 

yang digunakan di semua jenis 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, termasuk alat-alat berat dan alat-alat yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta 

kendaraan bermotor yang dioprasikan di air”. 

2. Pasal 1 ayat (10) “Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak 

atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. 

3. Pasal 4 ayat (1) “Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan 

Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah”. 

4. Pasal 4 ayat (2) “Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor 

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai 

dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)”. 

5. Pasal 4 ayat (3) “Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a. kereta api; 
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan negara; 
c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan 

negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang 
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; 

d. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat shingga tidak dapat dioprasikan dan telah 
dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah; 

e. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-
mata untuk dipamerkan atau dijual; 

f. Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah 
Provinsi; dan 

g. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/disita oleh negara. 
6. Pasal 5 ayat (1) “Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor”. 

7. Pasal 5 ayat (2) “Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki Kendaraan Bermotor”. 

8. Pasal 5 ayat (3) “Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau kuasa Badan tersebut”. 

9. Pasal 11 ayat (1) “Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan 

berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor”. 

 

 

 



Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

1. Pasal 1 ayat (11) “ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkatBBN-KB 

adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 

atau perbutan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah , 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. 

2. Pasal 17 ayat (1) “Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan 

kepemilikan Kendaraan Bermotor”. 

3. Pasal 17 ayat (2) “Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor 

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai 

dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)”. 

4. Pasal 17 ayat (3) “Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a. kereta api; 
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan negara; 
c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan 

negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang 
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; 

d. Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar Provinsi yang berada di wilayah 
Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah Provinsi; 
dan 

e. Kendaraan bermotor baru yang berada di tangan pedagang/dealer kendaraan yang hanya 

disediakan untuk dijual. 

5. Pasal 17 ayat (4) “Penguasaan Kendaraan Bermotormelebihi 12 (dua belas) bulan dapat 

dianggap sebagai penyerahan”. 

6. Pasal 17 ayat (5) “Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak termasuk penguasaan Kendaraan 

Bermotor karena perjanjian sewa beli”. 

7. Pasal 17 ayat (6) “Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan 

Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: 

a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; 

b. untuk diperdagangkan; 

c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan 

d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. 

8. Pasal 18 ayat (1) “Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi 

atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor”. 

9. Pasal 18 ayat (2) “Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 

Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor”. 

10. Pasal 21 ayat (2) “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah 

daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 


