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TARGET PAJAK PROVINSI SUMATERA SELATAN NAIK 10 PERSEN 

 

 
Sumber Gambar: https://finance.detik.com  

 

Isi Berita: 

Total lima sektor pajak Provinsi Sumatera Selatan belum menunjukkan tren 

positif. Hingga 24 Juli, realisasinya baru sebesar 57,26 persen atau Rp2.107.855.812.316 

dari target Rp3.680.900.000.000. Seharusnya, tahapan bulanan sudah mencapai 58,33 

persen. Hanya saja, dua sektor pajak di antaranya sudah melebihi tahapan bulanan. Yakni, 

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) mencapai 61,21 persen atau lebih 2,88 persen. 

Sedangkan, BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), realisasinya 61,22 persen 

(2,89 persen). 

Baiknya, dua sektor pajak itu membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

bakal melakukan revisi target. Target yang ada akan dinaikkan, khususnya pada dua 

sektor pajak yang melebihi capaian tahapan bulanan. “Ada revisi kenaikan target karena 

beberapa sumber pajak sudah melebihi progres. Nanti, di APBD perubahan, saat ini masih 

dalam pembahasan,” ujar Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Sumatera 

Selatan, Emi Surahwah Yuni, kemarin 25 Juli 2022. 

Untuk capaian PKB, saat ini sudah terealisasi Rp613.345.954.845 atau masih 

kurang Rp388.654.045 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.002.000.000.000. 

Sementara BBNKB, realisasinya sudah mencapai Rp592.958.969.500, masih kurang 

Rp376.163.016.175 dari target Rp970 juta. Sementara tiga sektor pajak lain, Pajak Air 

Permukaan (PAP) realisasinya Rp6.272.736.241 atau 47,88 persen, masih kurang 

Rp6.827.263.759 dari target Rp13,1 miliar.  

Kemudian, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

baru terealisasi Rp643.132.120.478 atau baru 56,66 persen, masih kurang 

Rp491.867.879.521 dari target Rp1,135 triliun. Sedangkan Pajak Rokok baru tercapai 

Rp251.268.016.927 atau baru 44,81 persen, masih kurang Rp309.531.983.073 dari target 

Rp560,8 juta. 

https://finance.detik.com/
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“Target pajak daerah Rp3,689 triliun. Kita rencanakan masing-masing sektor 

pajak bisa naik 10 persen” jelasnya. Artinya, target pajak daerah jika dinaikkan 10 persen, 

maka akan menjadi Rp4,057 triliun. Dengan naiknya target itu, jika terealisasi akan 

menjadi capaian terbesar. Sebab, pada 2021 dari target Rp3,5 triliun hanya terealisasi 

Rp3,52 triliun atau tercapai 100,67 persen. 

Kemudian pada 2020, dari target Rp292 triliun, tercapai Rp3,08 triliun atau 

105,49 persen. Tahun sebelumnya atau 2019, target Rp3,07 triliun tercapai Rp3,14 triliun 

atau 102,4 persen. Sedangkan pada 2018, dari target Rp2,99 triliun tercapai Rp3,26 triliun 

atau 109,27 persen. “Kita harapkan 2022 ini bisa 100 persen lebih seperti tahun-tahun 

sebelumnya. Apalagi, beberapa target pajak sudah lebih dari target tahapan,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Juru Bicara Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Sumatera Selatan, Ersangkut, mengatakan PKB di Sumsel sudah mencapai target 

pada 2021 lalu. Hal ini menunjukkan telah ada kesadaran yang muncul di masyarakat 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. “Namun, hal ini tentunya harus dibarengi 

dengan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat yang akan membayarkan 

kewajibannya,” katanya. 

Dia juga menyarankan, selain PKB, Pemerintah Sumatera Selatan juga sudah 

harus mulai melirik potensi pajak dari sektor lainnya yang selama ini belum terjamah. 

“Tentu terhadap target pendapatan yang telah melebihi target anggaran perlu kita 

apresiasi, tetapi sekali lagi terpenuhinya target pendapatan ini harus juga dibarengi 

dengan pelayanan terhadap masyarakat,” tukasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. Harian Sumatera Ekspres, Target Pajak Naik 10%, 26 Juli 2022; 

2. https://kumparan.com/urbanid/target-penerimaan-pajak-daerah-di-sumsel-direvisi-

bakal-naik-10-persen-1yX6PY8gZte, Target Penerimaan Pajak Daerah di Sumsel 

Direvisi, Bakal Naik 10 Persen, 25 Juli 2022; 

3. https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/target-pajak-

sumsel-berubah-tiap-sektor-naik-10-persen, Target Pajak Sumsel Berubah, Tiap 

Sektor Naik 10 Persen, 26 Juli 2022. 

 

Catatan: 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada: 

 

 

 

https://kumparan.com/urbanid/target-penerimaan-pajak-daerah-di-sumsel-direvisi-bakal-naik-10-persen-1yX6PY8gZte
https://kumparan.com/urbanid/target-penerimaan-pajak-daerah-di-sumsel-direvisi-bakal-naik-10-persen-1yX6PY8gZte
https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/target-pajak-sumsel-berubah-tiap-sektor-naik-10-persen
https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/target-pajak-sumsel-berubah-tiap-sektor-naik-10-persen
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Pasal 1 angka 20 

“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan 

Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Pasal 4 ayat (1) 

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

c. PAB; 

d. PBBKB; 

e. PAP; 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB”. 

Pasal 4 ayat (2) 

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT;” 

Pasal 5 ayat (1) 

“Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 

dan huruf e serta Pasal 4 ayat (21 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I 

merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah”. 

Pasal 5 ayat (2) 

“Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf 

g serta Pasal 4 ayat (21 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak 

yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak”. 

Pasal 6 ayat (1) 

“Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)”. 

Pasal 7 ayat (1) 

“Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.” 

 

 



[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Linda]                              [4] 
 

Pasal 7 ayat (2) 

“Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang 

wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

Pasal 7 ayat (3) 

“Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan atas: 

a. kereta api; 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas 

timbal balik, dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan Pajak dari Pemerintah; 

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan 

e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.” 

Pasal 8 ayat (1) 

“Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki danf atau menguasai 

Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 8 ayat (2) 

“Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 9 ayat (1) 

“Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu: 

a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 12 ayat (1) 

“Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 12 ayat (2) 

“Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan 

Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

Pasal 12 ayat (3) 

“Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

penyerahan atas: 
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a. kereta api; 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara; 

c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas 

timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan 

pajak dari Pemerintah; 

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan 

e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.” 

Pasal 12 ayat (4) 

“Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap 

di Indonesia, kecuali: 

a. untuk diperdagangkan; 

b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan 

c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga 

bertaraf internasional.” 

Pasal 12 ayat (5) 

"Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku 

apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak 

dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.” 

Pasal 13 ayat (1) 

“Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan 

Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 13 ayat (2) 

“Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan 

Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 14 

“Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 

dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam 

negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).” 

Pasal 23 

“Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen 

atau pengguna Kendaraan Bermotor.” 

Pasal 24 ayat (1) 

“Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.” 
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Pasal 24 ayat (2) 

“Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang 

menyerahkan BBKB.” 

Pasal 24 ayat (3) 

“Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.” 

Pasal 24 ayat (4) 

“Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah produsen dan/atau 

importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk 

digunakan sendiri.” 

Pasal 25 

“Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak 

pertambahan nilai.” 

 

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

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, pada: 

Pasal 1 angka 7 

“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 

“Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. 

Pasal 1 angka 11 

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah 

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”. 

Pasal 1 angka 14 

“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah 

pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.” 

 


