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Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta 2018 

 

 

Ilustrasi (sumber: tirto.id) 

 

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta per 11 September 2018, tercatat 

penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp24,96 triliun atau 65,47% dari target. Penerimaan 

terbesar disumbang oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp6,32 triliun, disusul 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp5,69 triliun. Adapun target untuk tahun 

2018, PBB dan PKB masing-masing sebesar Rp8,5 triliun dan Rp8 triliun. 

Dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafrudin mengatakan bahwa dalam 

APBD Perubahan (APBD-P) 2018, instansinya akan mengoptimalkan penerimaan pajak dengan 

lima cara. Pertama, optimalisasi penerimaan melalui pendataan atau fiscal caster. Kedua, 

memperkuat penegakan hukum kepada wajib pajak. Ketiga, integrasi izin usaha dalam bentuk 

tax clearance. Keempat, peningkatan pelayanan dan peningkatan pemeriksaan berbasis teknologi 

secara optimal. Kelima, sosialisasi atas pelayanan peraturan pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah yang inovatif. Rencananya, dalam APBD-P 2018, target penerimaan pajak akan 

ditingkatkan menjadi sebesar Rp38,125 triliun. 

Upaya BPRD DKI Jakarta dalam menggenjot penerimaan daerah dari sektor pajak 

membuahkan hasil signifikan. Sampai dengan 16 Oktober 2018, realisasi penerimaan pajak 

daerah tercatat telah mencapai Rp29,9 triliun atau 78,6% dari target sebesar Rp38,1 triliun. 

“Sebagai salah satu bentuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, masing-masing Unit 
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Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan Suku Badan Pajak Daerah di lima wilayah 

kota diminta mendata Wajib Pajak (WP)”, kata Faisal. 

UPPRD juga diinstruksikan untuk  mengecek pajak restoran supaya potensi pajaknya 

meningkat dan target pajak daerah tahun 2018 tercapai. Hal sama juga diterapkan terhadap jenis 

pajak hotel dan hiburan. “Kenapa paling banyak pajak restoran karena di DKI banyak potensi 

restoran di pusat perbelanjaan, perkantoran, dan ruko”, lanjut Faisal. Faisal juga mengimbau para 

kepala UPPRD agar melaporkan kegiatan dalam bentuk data dan foto untuk disampaikan ke Unit 

Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) Pajak Daerah sebagai bahan laporan 

rapat pimpinan BPRD DKI Jakarta nanti. Faisal mengaku juga akan memantau langsung 

kegiatan pendataan, analisis setoran, dan pemeriksaan secara berkala. “UPPLI Pajak Daerah juga 

giat publikasi kegiatan di media online dan media sosial Humas Pajak Jakarta”, tambah Faisal. 

Guna mendorong dan mempermudah pembayaran PBB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dan Bank Bukopin bekerja sama untuk meluncurkan layanan pembayaran PBB untuk Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB P2) sebagai bagian dari dukungan Perseroan terhadap visi pengembangan 

Jakarta sebagai smart city. 

Layanan yang diluncurkan Bank Bukopin hari ini tidak hanya pembayaran melalui 

channel perbankan yang dimiliki Bank Bukopin saja, namun juga menggandeng mitra dalam hal 

ini adalah Alfamart sebagai perluasan channel perbankan untuk semakin memudahkan akses 

masyarakat. 

Dalam layanan pembayaran PBB DKI Jakarta ini tidak dikenakan batasan transaksi di 

gerai Alfamart, bahkan untuk WP yang domisilinya tidak di wilayah DKI Jakarta tetap dapat 

melakukan pembayaran di seluruh gerai Alfamart terdekat dengan domisili. Kerja sama ini 

diharapkan dapat mempermudah warga DKI Jakarta dalam menunaikan kewajiban membayar 

pajak. Sehingga, WP dapat ikut berpartisipasi untuk mendukung pengadaan fasilitas dan layanan 

yang lebih baik dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. 
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Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

menyatakan bahwa pajak daerah 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. 

 Jenis pajak daerah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut. 

a. Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas 

pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak air permukaan; 

pajak reklame; pajak air tanah; dan PBB-P2. 

b. Jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak 

terdiri atas pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak rokok; pajak hotel; pajak 

restoran; pajak hiburan; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan 

batuan; pajak parkir; pajak sarang burung walet; dan BPHTB. 

 Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2004 tentang Sistem 

Penerimaan Pajak Secara Elektronik menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan 

penerimaan daerah secara elektronik, wajib pajak melaksanakan penyetoran penerimaan 

daerah melalui sarana layanan penerimaan daerah dalam bentuk layanan pada loket/teller 

dan/atau layanan dengan menggunakan e-channel yang disediakan oleh bank/nonbank 

penerima. 


