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Dewan: Kejar liqtangRp lol M
Tutupi Defisit
APBD 2OIB
DENPASAR - Defisit APBD 20lB
Pemprov Baliyangrembus Rp 478
nuta.r mendapat perhatian DpRD
Bali. Dewan meminta eksekutif
menggenjot pendapatan guna
menutupi defisit tersebut. Salah

T9.d:.r g".r ** mengejar piutang
FaJaK Kenctaraan Bermotor (pKB),
lang mencapai Rp l0l miliar.

. 
Dewan menengarai piutang pKB

di daerah tahun ZOIO yang bllum
dibayar wajib pajak *rn'pal ,uut
ini belum ada kejelasan. piutang
juga sempat menjadi temuan

dalam pemeriksaan Badan pe_
meriksa Keuangan (BpK). Hal itu
diungkapkan anggota Komisi II
DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ar_
dhan4 belum lama ini. Menurut
Ardhana, piutang pajak daerah
seb_esar Rp l0I miliar, tepatn_
ya Rp 101.B67.109.803. Angka
tersebut menjadi saldo terakhir
per 3l Desember 2016, setelah

ada keberhasilan Bapenda me_

Lllslt_ giutang mencapai Rp
2.134.965.019.377.

, "Bapenda yang sudah mem_
ouKukan piutang tersebut hen_
gaKTya segera dapat dituntas_
Kan;' uiar A-rdhana. politisi asal
Puri Gerenceng itu mencontoh_
kan,.pada 2016 lalu ada wajib
pajak yang sudah mendafiar

akan membayarpl(B, tapi sam_
pal batas waktu berakhir tidak
melunasi pajak. Alhasil piutang
pajak menjadi menumpuk. "

Piutang pajak daerah y*S di_
mabud terdiri dari ptC sebesirnp
B35.814.414, piutangpajakBBNKB

:"j_u-=r Rp 516.326.400, piutang
PBBKB setesar np zs.Oso. i sz.+so]
piutangPPAp sebesarRp 3. I ZS.S()0
qan prutang pajak rokok sebesar
frp 71.461.636.033. Selain masih
adanya piutang pajak daerah, ada
Juga p_lutang retribusi yang men_
capaiRp 63.,{65.500.
Ditambahkan, dari retribusi

sewa rumah dinas setda sebesar
Rp 7.325.000, piutang retribusi

izin perikanan, SKpD Badan pem_
berdayaan Masyarakat pemerin _

lTg P^"r",fupMpD) sebesar Rp
7,.525.000 dan piurang retribuii
oan petayanan kesehatan Dinas
Kesehatan Rp,13.61 5.500
Ardhana berharap semua

prutang-piutang pajak dan retri_
busi tersebut segera dapat dilu_
nasi. Tahun -tahun mendatang
tidak. ada.lagi piutang pajaf
oaerah melaihkan semua harus
Iunassetiap akhir tahun angga_
ran. "Contoh keberhasilan Iawa
Timur dengan pendapatan ber_
triliun-triliun banyaknya, tung_
garan pajak sangat kecil dan iru
patut ditirui' tukasnya. (san/aot)
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Dewan Bali: Kejar Piutang Rp f df Miliar

Tutupi Defisit APBD 2018
DENPASAR - Defi sitAPBD 201 8 Pemprov

Baliyang tembus Rp 478 miliar mendapat
perhatian DPRD Bali. Dewan meminta
eksekutif menggenjot pendapatan guna
menutupi defisit tersebut. Sdah satunya

dengan cara mengejar piutang Pajak Kend-

araan Bermotor (PKB), yang besarannya
mencapaiRp 101 miliar

Apalagi dewan menerigarai piutang PKB

di daerah 2016yang belum dibayarwajib
pajak sampai saat ini belum ada kejelas-

an. Piutang juga sempat menjadi temuan
dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Hal itu diungkapkan
anggota Komisi II DPRD Bdi AA Ngurah
Adhi Ardhana, belumlama ini.

Menurut Ardhana, piutang pajak
daerah sebesar Rp lOf miliar, tepatnya
Rp 101.867.109.803. Angka tersebut
menjadi saldo terakhir per 3l Desem-
ber 2016, setelah ada keberhasilan
Bapenda memungut piutang mencapai
Rp 2. 134.965.019.377. "Bapenda yang
sudah membukukan piutang tersebut
hendaknya segera dapat dituntaskan,"
ujar Ardhana.

Politisi asal Puri Gerenceng itu mencon-
tohkan, pada 2016 lalu ada wajib pajak

yang sudah mendaftar akan membayar retribusiizinperikanan,sKPDBadanPem-
PKB, tapi sampai batas waktu berakhir berdayaanlvlasyarakatPemerintahanDesa
tidak melunasi pajak Alhasil piuhng p4jak
menjadimenumpuk

Piutang pajak daerahyang dimaksud ter-
diri dari PKB sebesar Rp 835.814.414,
piutang pajak BBNKB sebesar Rp
516.326.400, piutang PBBKB sebesar Rp
29.050.157.4ffi, piutang PP AP sebesar Rp
3.f75.500 dan piutang pajak rokok sebesar
Rp 7I.461.636.033. Selain masih adanya
piutangpajakdaeralr ada jugapiutang rcti-
busi yang rriencapai Rp 63.,165.500.

Ditambahkan, dari retribusi sewa rumah
dinas setda sebesar Rp 7.325.000, piutang

(BPMPD) sebesar Rp 7.525.000 danpiutang
retibusi dari pelayanan kesehatan Dinas
Icsehatan Rp,4.615.500.
Ardhana berharap semua piutang-

piutang pajak dan retribusi tersebut
segera dapat dilunasi. Tahun-tahun
mendatang tidak ada lagi piutang pajak
daerah melainkan semua harus lunas
setiap akhir tahun anggaran. "Con-
toh keberhasilan Jawa Timur dengan
pendapatan bertriliun-triliun banyak-
nya, tunggakan pajaknya sangat kecil
dan itu patut ditirui' tukasnya. (san/rid)


