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Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diperpanjang 

 

Sumber gambar: https://sumeks.co 

 

Pemarintah Provinsi Sumatera Selatan kembali memperpanjang waktu pemutihan pajak 

kendaraan bermotor dan Pembebasa bea balik nama (BBN) Kendaraan hingga 31 oktober 2020 

mendatang. Hal ini diungkapkan kepala UPTB Samsat OKU 1 Humaniora Basilibasmark didampingi 

Kepala UPTB Samsat OKU 2 Peninjauan Aidi Purnawan SE MSI saat dibincangi, Minggu (27/9).  

Dikatakan Belly Sapaan akrab Humaniora Basilibasmark, perpanjangan waktu pemutihan ini 

sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel 

Nomor:072/KPTS/PENDA/2020 yang ditetapkan pada tanggal 24 september 2020. Perpanjangan ini 

merupakan perpanjangan yang kedua kalinya. 

“Program pemutihan ini diperpanjang untuk yang kedua kalinya, hal ini dilakukan agar 

masyarakat yang belum sempat memanfaatkan program ini sebelumnya bisa memanfaatkan nya hingga 

akhir bulan Oktober nanti,” kata Belly. 

Dikatakan Belly, sebelumnya Gubernur Sumsel H Herman Deru melaunching program 

pengampunan denda pajak kendaraan ini pada awal Agustus 2020 dan diperpanjang hingga akhir 

September. kemudian Pemutihan ini kembali diperpanjang hingga 31 Oktober 2020.  

“Ini kesempatan besar bagi masyarakat yang belum melakukan pengurusan ajak kendaran yang 

tertunggak. Masyarakat silahkan datang dan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-

baiknya,”himbau Belly.  

Berdasarkan jumlah pendapatan kantor Samsat OKU, menunjukan antusias masyarakat OKU 

yang melakukan pengurusan pajak pada program pemutihan ini cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

kepatuhan masyarakat yang mengurus tunggakan pajak kendaraan sudah cukup tinggi.  
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“Warga yang datang untuk membayar pajak dengan memanfaatkan program ini cukup tinggi. 

Bahkan sampai kita mensiagakan mobil SAMLING (Samsat Keliling) untuk melayani wajib pajak,” 

jelasnya.  

Belly juga menghimbau kepada masyarakat yang masih menunggak pajak kendaraan untuk 

segera mengurus dengan memanfaatkan program pemutihan ini. “Ini kesempatan, jadi manfaatkan 

kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

 

Sumber: 

https://sumeks.co, Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diperpanjang Minggu, 27 September 2020. 

 

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. 

 

- 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)”. 
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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”. 

 
 

- 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; 
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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. 

 


