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Isi berita: 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim tengah berupaya meningkatkan potensi 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak kendaraan. Namun 

nyatanya, masih banyak kendaraan operasional milik perusahaan sebagian besar tidak 

membayar pajak untuk Kabupaten Muara Enim, lantaran menggunakan plat nomor di 

luar kota bahkan berasal dari provinsi lain. 

Hal ini diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. 

Riswandar, S.H., M.H. saat memimpin rapat Optimalisasi Penerimaan Pendapatan 

Daerah di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Bupati Muara 

Enim. 

“Banyak kendaraan lalu lalang atau yang berada di Kabupaten Muara Enim, 

misalnya seperti mobil-mobil perusahaan namun tidak memberikan dampak terhadap 

peningkatan PAD khususnya sektor pajak kendaraan,” kata Riswandar. 

Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan sebagian besar kendaraan-kendaraan tersebut 

bernomor polisi (nopol) selain dari nopol Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, Pemkab 

Muara Enim akan mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui 

inovasi serta langkah-langkah strategis oleh setiap Perangkat Daerah Lingkup 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

Termasuk membentuk tim terpadu baik dari instansi vertikal maupun horizontal 

utamanya mengenai kendaraan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. 

“Intinya, bagaimana caranya seluruh kendaraan yang lalu lalang atau yang berada di 

Kabupaten Muara Enim, misalnya seperti mobil-mobil perusahaan yang bernomor polisi 

(nopol) selain dari nopol Kabupaten Muara Enim, pajak kendaraannya bisa masuk ke 

Kabupaten Muara Enim dan tentu kita harus melibatkan polisi lalu lintas yang memang 
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membidangi hal ini. Dengan catatan, kita harus survey terlebih dahulu ke lapangan,” 

tegas Asisten II. 

Lebih lanjut, Riswandar juga menekankan agar OPD terkait berinovasi melakukan 

serangkaian upaya dengan terobosan-terobosan baru. “Jika kita tidak berinovasi seperti 

membentuk tim terpadu dan jemput bola maka penerimaan PAD Kabupaten Muara 

Enim sulit untuk mencapai kata maksimal,” ujarnya. 

Bahkan pihaknya menargetkan tim tersebut akan bekerja dalam waktu dekat. 

“Target kita sebelum pertengahan September ini sudah terealisasi. Jadi mulailah 

membuat surat ke pihak/instansi terkait lalu kita lakukan tindakan di lapangan secara 

langsung, kita jemput bola,” kata Asisten II. 

Selain dari optimalisasi pajak kendaraan, Asisten II juga mengajak setiap kepala 

perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, termasuk pihak terkait untuk menggali 

potensi PAD di wilayah masing-masing. “Tentunya dengan saling berkoordinasi dan 

bersinergi untuk mendongkrak penerimaan PAD Kabupaten Muara Enim kedepan,” 

jelasnya. 
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Catatan: 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsu Sumatera Selatan 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, antara lain mengatur: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. 

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi. 

3. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

4. Kendaraan Bermotor terdiri dari kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas 

jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

5. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, terdiri atas: 

a. Mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus; 
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b. Mobil bus yang meliputi microbus dan bus; 

c. Mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya; 

d. Mobil roda tiga; 

e. Sepeda motor roda dua; dan 

f. Sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda 

motor roda tiga barang. 

6. Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai 

Kendaraan Bermotor. 

7. Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah 

Kabupaten/Kota dengan ketentuan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen). 

8. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek 

pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota. 


