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nya. "Dengan sosialisasi secara berkelanju
tan, karni harap sernua wajibpajak memiliki
kesadaran yang tinggi untuk rnenunaikan
kewajibannya dalarn rnernbayarpajak,"
katanya.

Sosialisasi perhup
Sernentara KepalaBadan KeuanganDae

rah (BKD)Kabupaten Bandung, Diar Irwana
rnenarnbahkan, peserta sosialisasi sebanyak
180orang yang rnerupakan para wajibpajak
di Kab.Bandung.
"Berdasarkan Undang-Undang (UU)No.

28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retri
busi Baerah, kegiatan ini digelar untuk
rnenyadarkan rnasyarakat bahwa pajak
adalah surnber pendanaan pernbangunan
daerah. Pada acara ini pun, kita rnenginfor
rnasikan kepada rnasyarakat rnelalui ke
giatan sosialisasi Perbup Bandung tentang
Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak
Parkir di Kabupaten Bandung," terang Diar.
(B.122)**

(Perbup) Bandung Tentang Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir di Ho
tel Sutan Raja Soreang, Rabu (15/8).
Sofian rnenuturkan, pajak rnerupakan

salah satu surnber PADyang rnernilikipros
pek baik apabila terus dikernbangkan. Untuk
rneningkatkan dan rnengoptirnalisasikan hal
itu, pajak daerah harus dikelola dengan pro
fesional dan transparan.
"Guna rnernperoleh penerirnaan pajak

daerah sesuai dengan target yang telah di
tentukan, pernungutan pajak harus di
lakukan secara berkala dan teratur. Perner
intah Kabupaten Bandung sendiri telah
rnenjadikan penerirnaan pajak sebagai tu
lang punggung pernerintah, dalarn rnernbi
ayaipernbangunan di Kab.Bandung," '
ungkapnya.
Pihaknya pun memberikan apresiasi atas

diselenggarakannya sosialisasi tersebut, se
hingga diharapkan para wajib pajak rnerni
,liki kesadaran untuk rnernbayar ke~~jiban-

SOREANG, (GM).-
Pernerintah Kabupaten (Pernkab)Ban

dung terus rneningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)dengan cara intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak hotel, restoran, hiburan,
dan pajak parkir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten

Bandung, SofianNataprawira rnengatakan,
untuk rneningkatkan PAD,pihaknya rne
rnanfaatkanjaringan sistern inforrnasi pe
layanan pajak secara rnaksirnal.Selain itu
rneningkatkan penyuluhan kepada wajib pa
jak, serta rneningkatkan surnber daya rnanu
sia wajibpajak dan aparatur pajak daerah.
"Upayalainnya dengan rneningkatkan ker

ja sarna dan koordinasi dengan para peng
usaha hotel dan restoran, untuk sarna-sarna
rnenjaga kearnana dan ketertiban. Selain itu
rnengadakan sosialisasi kebijakan pajak ho
tel, restoran, hiburan, dan parkir secara
intensif," ungkap Sofian usai rnenghadiri
Sosialisasi Perubahan Peraturan Bupati
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