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Sinergi Membangun Prestasi, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan
Tenggara Siap Capai Target 14,5 T
Makassar, 9 Februari 2021 – Satu kalimat “Sinergi Membangun Prestasi” menjadi topik yang
disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
(Sulselbartra) Wansepta Nirwanda di acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang
berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 8 dan 9 Februari 2021. Rakorda ini
diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak pada
tanggal 26 dan 27 Januari 2021. Adapun peserta Rakorda kali ini adalah seluruh pejabat
eselon III di lingkungan Kanwil DJP Sulselbartra, baik Kepala Bidang dan juga Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
Dalam sambutannya di acara Rakorda Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara,
Wansepta Nirwanda menyampaikan dan menegaskan kembali bahwa pihaknya sudah
berupaya optimal di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seantero negeri. ‘’Meskipun
banyak halangan di tahun 2020 silam, kita masih dapat menyelesaikan tugas dengan sangat
baik, dan kita semua berhasil menutup tahun 2020 dengan capaian penerimaan 93,91% (Rp,
12.344.419.310.706,-) dari target Rp. 13.144.344.029.000,-. Saat ini, kita semua tahu, bahwa
kita sudah berada di tahun 2021. Tugas kita bertambah berat lagi, dan kita harus optimis dan
lebih

bersemangat

lagi

untuk

mengamankan

penerimaan

pajak

sebesar

Rp.

14.554.881.161.000,- atau mudahnya disingkat dengan angka 14,5 T.’ Oleh karenanya, tidak
ada kalimat lain yang dapat disampaikan di rakorda ini, selain satu kalimat yaitu Sinergi
Membangun Prestasi, Raih Target 14,5 Triliun,” ucapnya.
Sinergi sendiri merupakan kata yang mengandung makna optimisme dari suatu perbuatan
atau tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, melalui kekompakan dan
koordinasi yang lebih baik lagi di semua lini, baik dalam rangka pertukaran informasi,
pemanfaatan data, maupun kegiatan lainnya. Dengan bersinergi di semua lini, pihak Kanwil
DJP Sulselbartra berharap mampu mendorong munculnya inovasi untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan dan model kerja baru yang lebih baik lagi.
Adapun rincian dari target penerimaan pajak per jenis pajak tahun 2020 dan tahun 2021 dapat
dilihat di tabel berikut berikut:
(dalam Rp.)

Jenis Pajak
Pajak Penghasilan
PPN dan PPnBM
PBB dan BPHTB
Pajak Lainnya
Jumlah

Target Tahun 2020
7.442,977,245,000
5.407.686.228.000
104.492.880.000
189.187.676.000
13.144.344.029.000

Target Tahun 2021
8.231.090.161.000
5.887.937.405.000
120.599.657.000
315.253.938.000
14.554.881.161.000

Untuk dapat mengamankan penerimaan pajak dengan sebaik-baiknya di tahun 2021, pihak
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara akan meningkatkan sinergi melalui
serangkaian kegiatan monitoring yang diawali dengan kegiatan monitoring penyampaian SPT
Tahunan sebagai upaya untuk dapat meningkatkan angka kepatuhan pembayaran dan
pelaporan dari para wajib pajak.
Bagi masyarakat/ Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan
dan berbagai program dan layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat
pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
#PajakKitaUntukKita
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