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DENPASA

,,

15.3 ilI dari
II

lafueHilansla
berkurang sampai Rp 15,3 miliar. Pe-
nyebabnya kata dia karena ada Pera-
turan Wali Kota Denpasar no 3 tahun
2014 dan surat keputusan Wali Kota
Denpasar soal penataan reklame.

lKami 
harapkan ada evaluasi

p 15,-l miliar.
rekla:ne di Denpasar dari Rp

tl

gota Komisi
membidangi ggaran ne lSusruti iat tahun 2012, menjadi Rp 2
Ngurah Puh, miliar {i tahun 2015 dan 2016," kata
aturan wali anggot$ DPRD Denpasar Susrutra
sangan rekla
usai pembata

e direvisi. Inl karena NgurahlPutra ,Srerun (25 /7).Itu berarti
reklame, p{jak dari selama pn-ipat tahun saja, pendapatan

TRIBUN BAIII - Ang-
I DPRD Denpapar yang

mengusulkan {gar per-
,ta (perwali) sofl pema-

Iangan'
"Paja

77,3 mi

reklame saja t Denpa{ar'kehi- Denpasfr dari pajak papan iklan ini

Rp 15,3 tr4 i Rehlailn,

terhadap perwal ini, bila perlu diubah
tetapi tidak urangi faktoi esteti-

ya. Selama ini alasan
menerbitkan Perwali

ka kota," ungka
Pemkot Denpasa
ini dengan alasan qstetika kota,

zonasi bisnis, i iklan-ik$ruryf papan
reklamebisa di Kalau {i zo{n buda-

bisa di+urufgi.Ya+gyadanlain

ielas harus i dengan {dak i".tqpF-
kanmasalahbuda dan esteti*a kdta," urai
legislatoryang pmgusaMini

Kepala Dinas hta Ruang dafr Peru-

titik reklfme di Denpasar.

Menu{ut pria asal Padang Tegal, Ubud,,
Gianvar hi, Perwali muncul trntuk menata,

estetika {vaiah kota menjadi lebih baik, ti-
dak sem$wut, sesuai dengan visi kota ber-
wawasarf budaya. "Hal ini tentu belpenga-
ruh ke p{nerimaan pajak," kata Kusuma.

Berda{arkan surat keputusan Wali Kota
Denpasaf No 188.451568 /tIK/2014, jum'
lah titik rNklame di Denpasar sebanyak 204.

Selebihnj'a, apabila ada reklame yang ter-

pasang d]i luar titik yang ditentukan, maka
Pemkot rirenilai itu adalah reklamebodong
yang tid{k bisa dipungut pajaknya.

"lya kflau kami memungut pajak apa-

bila rekllme sudah berproses izinnya di
Perizina{ Denpasar, dan Dinas Taia Ruang
dan Pert{mahan. Kalau tidak ada izinnya,
kami tidpk bisa pungut pajaknya," kata

I 
*: DARI HALAMAN8

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dis-.
penda) Denpasar, Dewa Nyoman Semadi.

Data yang dihimptnTribun Bnla junlah
penerimaan pajak reklame di Denpasar ta-
hun 2012, penerimaan pajak dari reklame

$p 17,3 miliar lebih. D tahun 2013, peneri-
rhaan pajak dari reklame Rp 9,6 Miliar. 

l

Kemudian, setelah turunnya Perwali I

I.{o 3 Tahun 2014 tentang penyelenggara-
ah Reklame dan diikuti surat keputusan
Wali Kota Denpasar nomor 188.451558/
HK/2074, penerimaan pajak reklame an-
jlok di 2014 hanya Rp 1,6 miliar.

Kemudian 2015 penerimaa pajak rekla-

me Rp 2,03 miliar. Tahun 2016, Pemkot
memproyeksikan pendapatan dari pajak

reklame Rp 2 miliar. Itu berarti terhitung
t{hun 2012 sampai 2016 pajak reklame'hi-

hrg'np 15,3 mitar (win)

sehingga jumlah
"Agar perwali

luasi. Mengingat
sekarang itu kan

mahan (DTRP)

Diputra menjel

dibatasi,
i dikorekCi dair dieva-

mem{ruhilgimana
mengfkuti]zonasi-

Kadek Kusuma
n, berkurangfrya pa-

p!ryklame ka adanya pengfrangan

& Jut tao$q(h!


