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DENPASAR- Pemerintah Kota (pem-

kot) Denpasar tak henti melakir(gn
pembinaan kepada LPD di ibu kota
provinsi Bali ini. Ini dimaksudkan guna
meningkatkan peran Lembaga per-
kreditan Desa (LPD) dalam pergerakan
perekonomian masyarakat desa.

Hasil pembinaan Pemkot Denpasar
tersebut dapat dilihat dari rotal aset
LPD di Kota Denpasaryang banyaknya
sekitar 35 LPD. Total aset dari ke 3b LpD
yang ada di Kota Denpasar tersebut
pada akhir bulan Desember 2014 rer-
catat mencapai Rp 1,2 triliun.

Total aset LPD diakhir Deseirber Z0l 4
ini mengalami peningkatan sekitar dua
kali lipat jika dibandingkan dengan
tahunL20l0 yang hanya mencapai Rp
525 mNar. Hal ini diungkapkan Ket-
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lunt adanya dokumen dari ke-
beradaan moge di Bali, pihakn-
ya sulit mengidentifikasi. "Kalau
belum tercatat dan belum ada
dokumen, kami tentu kesulitan
melakukan id€ntifikasi dan
pendataan.'Iermasuk jika ingin
menarik pajak, dasar kami juga
tidakada. Darimana akan kami
pungut pajak?" terangnya den-
gan nada tanya.
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SemeritlTa itu, clari infor-
masi yang dihimpun koran
ini, dari datf 2011, Dispenda
Provinsi Ba[i mencatat dari
total Z12 d-nit moge yang
beroperasi di Bali. Dari jum_
lah itu, sebanyak 342 unit
tidak mengantongi s.urat
ketengkapan dan tidak per_
nah membafar pajak.

Bahkan, akibat banvaknva
moge bodong, itu pemprov
Bali dirugikap Rp l,Z milialper
tahun. Denpn asumsi pajak
per unit moge sebesar Rp 5
juta. (pra/prd)

hasil pajaft yang diperoleh
dari moge? Ditanya demikian,
Santha mefrgaku tidak hafal.

Radar B aJ i lntuk menshu bun -
gi- Kabid eajak lispenda Bati
Made Manitra. Sayang, saat
dikonfirmapi fr4antra -enga-ku sudah p{rlang dari kantor.
"Kalau dala se'.mua ada di"Kalau da(a se,mua ada di
kantor, iika berkenan besok
(hari ini) kaini tidak berani
menyampaiftan secara umum,
karena keterikaitannya dengan
datai' jelasr{ya, meminta per-
makluman. l
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