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POTENSI SURPLUS Rp20 MILIAR 

 

Sumber Gambar:https://id.pngtree.com/so/pajak 

 

Isi berita: 

Pemkot Palembang bakal mencetak sejarah. Sebab, pada 2022 ini, capaian pajak 

diprediksi bisa mencapai Rp1 triliun. Angka ini sesuai target yang ditetapkan. Nah, sejak 

2004 Wali Kota H.Harnojoyo menegaskan jika belum pernah realisasi target pajak itu 

tercapai. “Hanya tersisa Rp10 miliar lagi untuk tercapai di akhir tahun. Artinya tinggal sedikit 

lagi dari target psikologis yang diberikan kepada BPPD Kota Palembang,” kata Harnojoyo di 

Pemkot Palembang, kemarin (12/12). Harno mengaku benar-benar memberikan apresiasi. 

Sebab, dia sendiri sudah berkiprah di Palembang sejak 2004 sebagai anggota legislatif. Nah, 

selama itu juga dia tak pernah melihat target tercapai. Ini hadiah di masa jelang akhir jabatan 

saya,” katanya. 

Menurutnya, capaian pajak yang terbilang menggembirakan di tengah kondisi inflasi 

yang tinggi pasca Covid-19. Apalagi pajak ini merupakan sumber PAD yang mana ini 

ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan melalui pendapatan 

daerah yang ada. “Kita terus upayakan pengoptimalan pajak daerah melalui dukungan 

berbagai pihak, DPRD, Kajari, Polres, Kodim, dan lainnya,” ujarnya. Memang, lanjutnya, 

Pemkot Palembang sebelumnya melakukan penandatanganan komitmen dari kepala BPPD 

Kota Palembang dan jajaran kalau tidak capai Rp1 triliun siap dicopot. “Kalau lihat realisasi 

sampai saat ini sudah di 91,56 persen atau Rp989,1 miliar dari target Rp1,080 triliun. Dengan 

sudah ada juga pajak penerangan lampu jalan non PLN yang bakal masuk, maka ini 

dipastikan untuk Rp1 triliun insyaallah tercapai,” jelasnya. Karena itu, dirinya juga 

mendorong dengan capaian pajak ini juga tidak sungkan diberikan reward bukan hanya wajib 

pajak perusahaan, tapi juga pribadi. “Tahun depan, kita menargetkan agar pajak daerah bisa 

lebih tinggi lagi dengan target Rp1,2 triliun,” tukasnya. 

Asisten III Setda Kota Palembang, Zulkarnain, menambahkan, jika untuk capaian ini 

diperkirakan malah akan surplus. “Melihat dari data pajak yang akan masuk realisasi kita 

akan surplus Rp20 miliar. Karena untuk pajak penerangan lampu jalan akan masuk,” 

tambahnya.  Kepala BPPD Kota Palembang, Herly Kurniawan, menyampaikan, jika realisasi 

sampai dengan update Desember berjalan sebesar 91,56 persen atau Rp989,1 miliar dari 

target Rp1,080 triliun. “Beberapa item pajak seperti hiburan, dan pajak air tanah sudah lebih 

dari 100 persen. Sedangkan untuk item pajak besar seperti PBB kita masih tunggu sampai 
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akhir Desember dengan capain saat ini sudah 96,09 persen dari target Rp264 miliar, dan untuk 

BPHTB kita lagi tunggu pembayaran dari Pertamina,” katanya. Sementara itu, untuk 

pemberian penghargaan pada WP dengan pembayaran tercepat dan terbesar diberikan pada 

PT Pertamina dengan nilai kurang lebih Rp46 miliar, PT Pusri 25 miliar dan PT Angkasapura 

Rp14,8 miliar.  

 

Sumber berita: 

1. https://koran.sumeks.co/potensi-surplus-rp20-miliar/, Potensi Surplus Rp20 Miliar, 13 

Desember 2022. 

2. https://rakyatpembaruan.com/sudah-90-persen-bppd-palembang-terus-upayakan-pajak-

capai-target/, Sudah 90 Persen, BPPD Palembang Terus Upayakan Pajak Capai Target, 9 

Desember 2022. 

 

Catatan: 

Target capaian pajak daerah merupakan perkiraan hasil perhitungan sumber pendapatan 

daerah penting yang dicapai minimal dalam satu tahun anggaran guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi 

daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. 

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah  

- 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 1 Angka 21, 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 4 ayat (1), Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB); 

c. Pajak Alat Berat (PAB); 

d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB); 

e. Pajak Air Permukaan (PAP); 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

https://koran.sumeks.co/potensi-surplus-rp20-miliar/
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- Pasal 4 ayat (2), Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Air Tanah (PAT); 

f. (Pajak MBLB); 

g. Pajak $arang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Pasal 2 huruf 1, Keuangan Daerah meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah 

dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 

- Pasal 4 ayat (1), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

- Pasal 4 ayat (2) huruf i, Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

- Pasal 83 ayat (1), Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 

Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

- Pasal 84, Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal Daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

- Pasal 85, Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri 

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap 

semester dalam tahun anggaran berkenaan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Lampiran  bab 1 huruf c angka 1 poin c, Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala 

SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah 

daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku 

PPKD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

diatur dalam Perda; 


