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TAHUN 2022 PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
MENCAPAI Rp4,44 TRILIUN 

 

 
Sumber Gambar: https://flazztax.com  

 
Isi Berita: 

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai angka 
Rp4,44 triliun per akhir Desember 2022. Pencapaian tersebut sudah melebihi target yang 
dicanangkan di 2022 yaitu Rp 4,00 triliun. Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaiba, 
mengatakan secara keseluruhan untuk target sebesar Rp4.001.707.595.934,00 terealisasi 
sebesar Rp4.447.760.878.220,25, atau 111,15 persen. 

Dari lima jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target Rp1,057 
triliun terealisasi Rp1,188 triliun atau 112 persen, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor  (BBN-KB) target Rp1,059 triliun terealisasi Rp1,083 triliun atau 102 persen, 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1,280 triliun terealisasi Rp1,499 
triliun atau 117 persen, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp13,100 miliar terealisasi Rp13,061 
miliar atau 99 persen, dan Pajak Rokok Rp591 Miliar terealisasi sebesar Rp662 Miliar 
atau 112 persen. “Yang paling tinggi capaian pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor 
(PBB-KB) sebesar 117 persen,” ungkap Neng, pada Senin (2/1/2023). 

Neng menjelaskan, pemutihan pajak untuk Administrasi BBN 2 yang merupakan 
program pemerintah provinsi cukup mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Sumsel. “Sebelum pemutihan Pajak kita analisa dulu apa sebenarnya yang dibutuhkan 
oleh masyarakat sehingga hasil akhirnya cukup berpengaruh,” katanya. Sementara Pajak 
Air Permukaan (PAP) yang capaiannya masih dibawah 100 persen tersebut dikarenakan 
terkendala lambat masuk ke rekening saja sedangkan dari segi pembayaran sudah Diatas 
100 persen. “Sebenarnya sudah Diatas 100 persen hanya saja terkendala belum masuk ke 
rekening kita, padahal sudah bayar melalui Bank lain,” tambahnya. 

https://flazztax.com/
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Neng menerangkan, untuk tahun 2023 lima jenis Pajak tersebut semuanya akan 
naik. “Kenaikan pajak ini di analisa dari potensi Pajak karena setiap tahunnya jumlah 
kendaraan naik,” tutupnya. 
 
Sumber Berita : 
1. https://sumselupdate.com/tahun-2022-pajak-daerah-sumsel-capai-rp444-triliun/, 

Tahun 2022 Pajak Daerah Sumsel Capai Rp4,44 Triliun, Selasa, 3 Januari 2023. 
2. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/3266889/tahun-2022-pajak-daerah-

sumsel-capai-rp444-triliun, Tahun 2022 Pajak Daerah Sumsel Capai Rp4,44 Triliun, 
Selasa, 3 Januari 2023. 

3. https://sumeks.disway.id/read/652118/top-realisasi-pajak-daerah-pemprov-sumsel-
tembus-rp4-triliun, Top, Realisasi Pajak Daerah Pemprov Sumsel Tembus Rp4 
Triliun, Selasa, 3 Januari 2023. 

4. https://sumatra.bisnis.com/read/20230104/534/1615103/penerimaan-pajak-daerah-
sumsel-over-target-capai-rp444-triliun, Penerimaan Pajak Daerah Sumsel Over Target 
Capai Rp4,44 Triliun, Rabu, 4 Januari 2023. 

 
Catatan : 

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. 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan: 
- 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. PKB1;
b. BBNKB2; 
c. PAB3; 
d. PBBKB4; 
e. PAP5; 
f. Pajak Rokok; dan 
g. Opsen Pajak MBLB6. 
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- Pasal 4 ayat (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 
a. PBB-P27; 
b. BPHTB8; 
c. PBJT9;  

d. Pajak Reklame; 
e. PAT10; 
f. Pajak MBLB11; 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; dan 
i. Opsen BBNKB. 

- Pasal 6 ayat (2), Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan 
ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal: 
a. potensinya kurang memadai; dan/atau 
b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. 

- Pasal 6 ayat (3), Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 

- 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 96 ayat (1), Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, 
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan 
Retribusi. 

- Pasal 96 ayat (2), Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak 
atau objek Retribusi. 

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, menyebutkan: 
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- Pasal 59 ayat (2), Gubernur dapat: 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administatif berupa bunga, denda, 

dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

d. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

- Pasal 73 ayat (1), Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, 
pembebasan dan penghapusan pajak. 

3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembebasan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta 
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan 
Bermotor, menyebutkan: 
- Pasal ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan: 

a. pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya untuk kendaraan 
bermotor mutasi masuk dari luar Provinsi; dan  

b. penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan 
pembayaran PKB dan BBNKB. 

- Pasal 2 ayat (2), Penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghilangkan kewajiban 
wajib pajak untuk membayar pokok PKB. 

- Pasal 2 ayat (3), Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, berlaku bagi PKB dan BBNKB pada tahun berkenaan dan 
tunggakan PKB dan BBNKB tahun-tahun sebelumnya. 

- Pasal 2 ayat (4), Penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk PKB dan BBNKB 
Penyerahan Pertama. 

- Pasal 3, Bagi kendaraan bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran 
dan/atau penetapan PKB dan BBNKB sebelum Peraturan Gubemur ini berlaku 
tetapi belum melakukan pembayaran/penyetoran, dapat mengikuti ketentuan 
Peraturan Gubemur ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan dilakukan 
penetapan ulang terhadap kutipan ketetapan pajak (remove). 
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- Pasal 4 ayat (1), Batas waktu Pembebasan BBNKB Penyerahan Kedua dan 
seterusnya serta penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai 
dengan masa akhir pembayaran tanggal 31 Desember 2022 pukul 12.00 WIB. 

 
1  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 
2  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. 

3  Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
alat berat. 

4  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas 
penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. 

5  Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. 

6  Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah 
Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan. 

8  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

9  Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. 

10  Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air tanah. 

11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam 
dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 


