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Yoyokmenjelaskan, dengan
semakin meningkatriya pajak
penerimaan pusat, maka dana
perimbangan Juga kepada
kota atau kabupaten akan lebih
"baik. Sehingga dalarn menca
"pai hal tersebut, sejumlah
, rnata pajak yang belum rnak-
simal perlu untuk dikembang
kan.
"Ada beberapa mata pajak

yang pendapatannya belurn
maksirnal. Maka melalui so
sialisasi ini kita mendorong
agar lebih baik lagi kedepan
nya," tambahnya.
Dengan fungsi pajak yang

menjadi penopang utama APEX
dan APXD; maka diperlukan
sinergi Jangkah -langkah dalam
optimalisasi dan pengamanan
penerimaan pajak pusat.
"Iika penerimaan pajak pusat

" arnan, maka APEn dan APBD
. pun aman. Tapi sebaliknya,
jika target penerimaan pajak
dalam APBN tidak tercapai,
maka pos dana perimbangan
pun akan terkena dampaknya,".
pungkasnya, (nda)

. BAXDUXG-Anggaran pend a- J
patan dim Belanja Daerah
(APRD) m er up a ka n rp.nr.8n81
keuangan pemerintahan dae- "I
rah yang dibahas, disetujui \
bersama oleh pemerintah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
juga terdapat komponen dana
perirnbangan.
Dana perimbangan adalah

dana yangbcrsumber dari penda
patanAPBX yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam pelaks
anaan desentralisasi.
Da1am APBD Kota Bandung

2017, total pendapatan sebesar
Rp6.503 triliun, komposisinya
PAD sebesar Rp3:065 triliun
(47,13 persen) dan Dana Pe
rimbangan sebesar Rp2.592
triliun (39,86 persen).
"Tahun 2018, APBD sebesar .

Rp6.672 triliun"PAD Rp3.397
triliun (50.91 persen) dan Dana
Perimbangan sebesar Rp2.411
triliun (35,14 persen)," ujar Ke
pala Kanwil DIP Iawa Barat 1,
YoyokSatiotomo kepada Radar
Bandung. Senin (8110). -
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an yang memiliki kamar lebih
dari 10 rnaka dikenakan pajak
hotel, dimana ini perlu diop
timalkansebagai penerimaan
pajak," terangn_.;;y.:,;a;;,;. _

"Sinergi antara Pernko t
Bandung dan kami sudah ber
jalan, tapi ada beberapa yang
perlu dirnaksimalkan terkait
mata pajak. Seperti kost-kost

--::-
Iamengatakan bahwa Pemkot

Bandung perlu memaksimalkan
sejumlah mata pajak. Meng
ingat pcnerimaan pajak dari
sektor terse but rnasih kurang.
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