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Diminta Giat

dan Gigih
Sawahlunto, Padek-: Pajak
adalah untuk kepentingan
pembangunan. Seorangyang
telah membayar pajak berar-
ti dia telah menlumbangkan
uangarya untuk pembangr-
nan.-Pasalnya, dengan rnem-
bayar pajak uangrya masuk
ke kas negar4 kemudian ua-
ng itu dikembalikan ke daer-
ah untuk kepetingan pem-
bangunandaerah.

Hal tersebut diungkap-
kan Sekretaris Badan Pen-
gelolaan Kekay4an Asset
Daerah (BPKAD) Sawahlun-
to, Afridarman pada sosial-
isasi dan pembekalan kolek-
tor PBB se-Kota Sawahlunto
di Gedung Pusat Kebuda-
yaanSawailunto, Rabu lalu.

Pada sosialisasi dan pem-
bekalan kolektor PBB yang
dlhadiri kepala desa, kelura-
han se-Kota Sawahlunto teJ-
sebut, Afridarman yang me-
wakili kepala BPKAD Sawah-

. lunto, mengemukakan, kare-
na pajak bermanlaat untuk
kepentingan pembangunan
daetah, oleh sebab iru para
kolektgr PBB harud giat dan
gigih m€mungut iwan pajak

di masing-masing daerah-
nya. "Karena pemungutan
pajak juga diberikan insentif,
banyak dipungut juga besar
insentifrryai' ujarAfridarman:

Dikemukakan Afridar-
man, BPKAD Sawahlunto
menargetkari realisasi Pener-
imaan Pajak Bumi, Bangu-
nan Pedesaan dan Perkotaan
(PIIB-P2) tahun 2018, harus
lebih besar dari penerimaan
pajaktahun 2017lalu.

Menurut,Afridarman, Di
tahun 2017 lalu, realisasi pu-
ngutan pajak Sawahlunto ter-
capai Rp.923 .27 4.197 atau
88,20 To yaitu dari target Rp-
. f .042.030.25 l, target pungu-
tan pajak di tahun 2018 opti-
mis dapat tercapai; pasalnya,
obyekpajaktahun 2018 men-
ingkat dari obyek pajak tahun
2OI7 lalu, dimana obyekpa-
jak tahun 2018, mencapai
26.BlB orang, tutur Afridar-
man.

Diharapkan Afridarman,
para kolektor PBB, harus da-
pat memanfaatkan sosialiasi
PBB ini dengan baik, dengan
arti kata getiap kolekor harus
memahami bidang tugas ko-
leko4 serta mentaati jadwal
jatuh tempo pungutan pajak,
oleh sebab itu jauh-jauh hari
sebelum jatuh tempo obyek
pajak sudah dikunjungi dan
siap untuk ditagih, sehingga
obyek pajak dapat pula ber-
siap -siap menyiapkan kewa-
jibannya dalam membayar
pajaknya, ujamya.(hry)


