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Pengusaha Galian c di Karangasem
Tunggak Pajak Rp 9 MiliSr
*i Sadan Fengel*fa

K*nxangam dmm

Aset $eri Kelonggaran untuk Mencicil

AIf,LAPURA, TRIBUN

BALI - Tunggakan

pa-

jak dari sektor Galian

Alasan lainnya karena konW
disi usaha sepi semenjak
erupsi Gunung Agung. Tunggakannya memang banyak. Kami
sudah melakukan pendekatan ke
wajib pajak supaya secepatnya
bisa dibayar.

C

oleh pengusaha waJib pa-

jak mencapai Rp 9 miliar.

Tunggakan ini terhitung se-

jak tahun 2017. Rata-rata
tiap wajib pajak menunggak
satu hingga enam bulan.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Karangasem,

I

Ne-

ngah Mindra menjelaskan,
alasan wajib pajak menung-

gak karena banyak pembeli masih berutang. Ini jadi
alasan mereka tidak mampu

I

I
TRIBUN BALI/SAIFUL ROHI[/

Ne4lah tfllndra

Kepala EPKAD Karangasem

membayar pajak.

"Alasan lainnya karena
kondisi usaha sepi semenjak erupsi Gunung Agung.
Tunggakannya memang
banyak. Kami sudah melakukan pendekatan ke wajib
pajak supaya secepatnya di-.
bayar," kata I Nengah Mtndra belum lama ini.

Dari hasil pendekatannya, wajib pajak diberikan
kelonggaran untuk mencicil

tunggakan sampai lunas.

Iangkah ini ditempuh demi
meringankan wajib pajak.
Petugas

juga telah melayang-

kan surat penegasan waJib
pajak di sektor gallan untuk
penuhi kewaJibannya. Sesuai
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

bukan logam.
Bila dalam jangka waktu
satu tahun wajib pajak tidak
memenuhi kewajiiban, maka
wajib pajak dikenai sanksi ad-

miristrasi. Pen€Urusan ldnnya akan diperhambat. "I{ami
tems melakukan sosialtsasi ke
pengusah agar tetap bayar pa-

jak. I{ami dekati pelan-pelan,
tak boleh saklek. Pengusaha
kami berika untuk mencictl,"'
kataMndra.
Langkah ini diambil karena usaha sektor galian C sepi
sejak Gunung Agung Level IV
atau Awas. Sedangfian biaya
pengeluaran karyawan cukup

tinggi. "Pengusaha itu rqitra
kerja kami. Yang karni berikarr
kelonggaran bayar pajak yahl
pengusaha yang berldn. Mulai

skarang mereka sudah mulai
mencicil," imbuhnya.

Pajak galian C merupakan
Pendapatan Asli

Daerah [PAD) di lhrangasem.
Target PAD dari galian C seka-

rang mencapai Rp 55 miliar.
'Namun yang terealisasi baru
sekitar Rp 7,1 miliar. (frD
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Relokqsi Pipa

HahiskanRp 1,7 M

il pelsbaran Jalan ilrnanr Bo*jol Mangkrak 2 Bulan
ffi
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DENPASAR, TRIBUN BALI
- Sudah dua bulan pengerjaan proyek pelebaran Jalan
Imam Bonjol di sisi selatan

mangkrak. Ini dikarenakan
terkendala dua pipa PDAM
yang membentang 528 meter di lokasi pemasangan box
uiuert. PDAM Denpasar berdalih Udak memiliki anggaran merelokasi dua pipa Yang
menelah dana Rp.l,7 miliar

itu.
Rencananya, pipa tersebut

akan direlokasikan ke sisi
timur jalan. Namun kaPan
akan direlokasi pun saat ini
masih terkendala a!S€4 -

&da ffiama

an. Keberadaan pipa yang
menghambat ini mendapat
keluhan dari pekerja proyek
pelebaran jalan Imam Bonjol, karena sudah dua bulan
belum ada penanganan dari
pihak terkait.
Salah satu Pembantu Pelaksana Proyek Pelebaran
Jalan Imam Bonjol yang ditemui di lokasi proyek Pelebaran Jalan Imam Bonjol me-

ngatakan, keberadaan pipa
PDAM ini memperlambat pengerjaan proyek. Selama dua
bulan pengerjaan pemasang-

an box culuert di sisi selatan
dihentikan sementara.

Direktur Utama

PDAM

Denpasar, Ida Bagus Gede
Arsana mengaku PDAM su-

dah berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk merelokasikan pipa.

Dana untuk relokasi piPa
ini menelan anggaran seld-

Pekan lni
Diputuskan
KEPATA PpK proyek peleoaran
Jalan lmam Bonjol, Ida Bagus
Made Artamana mengataKan
dalam pekan ini akan diputuskan siapa yang membiayai re_
lokasi tersebut
"Seminggu kedepan sudah
ada keputusan. lntinya pas_
ti dipindah. Tapi oleh siapa
dan dengan biaya siapa, itu
BPKP yang memberikan oosi
dan arahan. Target kita sam_
pai Juli sudah selesai direloka-

si," ujarnya.

Namun secara matema-

tis pihaknya optimistis proyek
yang menelan anggaran Rp
181 miliar ini akan rampung
September 2018, sebelum nelatan IMF-Bank Dunia Oktober

mendatang.
Pihaknya tetap mengacu target kontrak hingga akhir De_
sember 2018. progres proyek
pelebaran jalan lmam Bon_
jol sudah mencapai 30 persen
i:."iiiilu+".ri.,tin..ai,riiiu:.u,-r,i,.r..,r..,,c,,,.,,".rUit8"tjaan'(OpU)
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garansebesarituuntukmerelokasipipayang
membentang sepanjang 528 meter tersebut.
"Kami sudah koordlrasikan dengan PU (dinas peke{aan umum) dan pihak terkait, kalau dana Rp I ,7 miliar ini karrt di PDAM tidak
ada. Sehingga regulasinya PU yang menjembatani. Jadi semua pelaksanaannya (relokasi
pipa), termasuk anggaran itu regulasinya di
PU sem|a," ujamya, Senin (1415).
Kep.ala PPK Proyek Pelebaran Jalan Imam
fonJol, Ida Bagus Made Artamana mengatakan, keberadaan pipa PDAM tersebut membuat pengerjaan proyek minus 2,5 persen,
karena pihaknya tidak bisa melanjutkan pe-
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nge{aan di sisi selatan. Untuk kapan akan
direlokasi pun saat ini masih dalam tahap
audit oleh BPKP (Badan Pengawas t<euangan

dan pembangunan).
HaI ini karena kata dia pemilik pipa pDAM
tidak mempunyai anggaran untuli merelokasikan dua pipayang masing-masing memiliki
diameter 8 inch dan 12 inch tersebut. Sebagai opsi, pihaknya pun mengajukan agar pipa

tersebut direlokasi dengan-menggunatri"
anggaran sisa lelang proyek pelebaran jalan
Imam Bonjol. Namun apakah disetului atau
tidak, saat ini masih menunggu pe.sitr.riuan
dari BpKp. (opu)
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zProyek Si
ar.l'
Rp 31 ,6M
Pemasangan llotmix dan Drainase Seiak Tahun 2016

'r Program Prioritas Bupati Bangli di Jalan Kabupaten
BANGIJ, TRIBT N BALtr - Proyek sejumhh Jalan*abupaten yang menjadi program pdioritas Bupati I Made Gianyar
temyata meninggalkan utang. Contohnya pengerJaan hotmtx di tahun 2016.

Dari nilai proyek Rp 10 miliar, yang
baru dibayarkan Rp 500 juta. Pemkab
masih ngutang Rp 9,5 miliar.

Sekda Bangli, Ida Bagus Giri Putra
mengatakan, sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
utang senilai Rp 9,5 nriliar tersebut masuk menJadi utang daerah. Rencananya pembayarana akan dilalrukan pada
APBD Perubahan ini. "Ihmi sudah cantumkan nominal tersebut sebagai utang
daerah untuk dibayar pada APBD Perubahan,' ucapnya, Rabu (16/5).
Ia megrJelaskan, utang tersebut me-

daerah. Seperti pembangunan drainase

dan paket hotmix lainnya dengan total mencapai Rp 22,I miliar. Jadi total
pembayaran utang di (APBD) Perubahan mencapai Rp 31,6 miliar.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri keuangan (PMK) 243 tahun
2015 tentang perubahan PMK Nomor
194 / PMK.05 / 20 14 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terelesaikan
sampai akhir tahun anggaran, Gid Putra mengatakan salah satu klausulnya
mengisyaratkan apabila pelaksanaannya melewati tahun anggaran berJalan, penyelesaiarurya dapat dilanjutkan
pada tahun anggaran berikutnya.

'Biasanya rekanan dibedkan 60 hari
masa

penydesaim;li*alnq6ry

berlkutnya. Jika dari masa waltu perjanjian tersebut tidak mampu diselesailran, maka persentase yang diselesaikan
akan diopname dengan dikurangi denda, serta rekanan diberikan sanksi yang.
lebih berat berupa blaclclist' tutumya.
"Kegiatan ini selesai pada Desember. Sedangkan saat itu, APBD induk
telah diketok palu pada 30 November
sehingga tidak btsa dianggarkan pada
(APBD) induk. Sedangkan pada pem-

bahasan APBD perubahan kami Juga
masih ragu sehingga tidak kami anggarkan lantaran PMK tersebut baru
keluar," sambung dia. (mcr)

rupakan sisa pembayaran dari paket

kegiatan hotmix pada tahun 2016.
Lantaran pihak rekanan tidak mampu

| rn."y.t

tepat waktu, sesuai de""if.""
pembayaran dilakungan ketentuannya
kan berdasarkan persentase pengerjaart
yang berhasil diselesaikan.
Pembayaran di perubahan 2018 nanti
tidak hanya kegiatan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9,5 miliar saja.
Tahun anggaran 20l7juga terdapat ke-

gatan yang juga masuk menjadi.utang
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Rekanan Lakukan Wanprestasi
PELUNASAN yang molor hingga satu tahun ini, dari sisi rekanan pun tidak diper-

bolehkan menuntut. Sebab diketahui rekanan melakukan wanprestasi atau tidak
mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati. Bila menuntut, pada saat itu pula rekanan akan
dikenakan blacklist.
Sekda Bangli, lda Bagus Giri Putra tidak

,l nl"tif_q

menampik pihaknya sempat ragu dalam
menganggarkan pelunasan kegiatan terse
but pada anElgaran perubahan tahun 2017
sehingga pelunasan kegiatan senilai Rp
9,5 milar belum bisa dilakukan hingga kini.
"Akhirnya atas arahan dari BPK pada pe
meriksaan di tahun 2017, pembayaran tersebut diperbolehkan dalam bentuk utang
daerah," imbuhnya. (mer)

sub Bagiern

l-lerrr

j;ls clirn -l'at;r u:;;llln l3lpii fttr purr,vv

rl

'U'urtt'lsi [JrrIt

@}ihu,r[inli

[,,i|il

\1

Giri Prasta Serahkan Hibah
Rp 358 Juta
TIIITGUPURA, TRIBUN

BIILI

- Warga BanJar Batu
Bayan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, menggelar karya ngenteg Xnggih,
melaspas, mendem peda$ngan, dan caru rsi gana,

Rabu (16/5). Karya digelar

usai rampungnya pembangunan Balal BanJar dan

ffi

Pura Melanting setempat.

ti

Upacara dihadiri BupaBadung, I Nyoman Giri

Prasta didampingi anggota
DPRD Badung I Nyoman

ISTIi,IEWA

MUSPA - Bupati Giri Prasta muSpa saat karya ngenteg linggih

Dirgayusa, Wakil Ketua
DPC PDI Perjuangarr Badung I Bagus Alit sucipta,

di Banjar Batu Bayan, Desa Taman. Kecamatan Abiansemal, Rabu

Camat Abiansemal I Gusti
Ngurah Surya Jaya beserta

hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meringankan beban krama," ujarnya.
Di samping itu, Giri Pras-

(6/5\.

THpika Kecamatan serta tokoh masyarakat. Untuk medngankan beban masyarakat, Gid Prasta menyerahkan bantuan dana upakara

ta juga

menyampaikan

pembangunan di Kabupa-

ten Badung berdasarkan
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mencakup lima
program skala prioritas.

sebesar Rp 358Juta.

Giri Prasta menutufkan,
kebanyakan waktu masyarakat habts di adat. Selain
itu dana masyarakat juga
banyak habis untuk melakukan yadnya. "Oleh karena itu pemerintah selalu

Program tersebut meliputu pangan, sandang
dan papan, kesehatan dan

pendidikan, jaminan sosi-
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al dan tenaga kerja, seni,
adat, agama dan budhya,
serta pariwisata. Sementara
itu, Ketua panitia karya, I
Nyoman Sukadana mengatakan, Banjar Batu Bayan
terdiri dari 46 warga penga-

rep dan 88 warga pengele.
Pelaksanaan karya ngenteg

linggih yang puncaknya
hari ini fkemarin) mendapat
dukungan penuh dari Bupati Badung yang memberikan dana hibah sebesar Rp
358Juta. (r)
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