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permasalahan dari belum adanya
setoran realisasi PBB dari keempat
desa tersebut, namun Musi Dayan
mengaku ada faktor penyebab yang
membuat keempat desa ini sama
sekali belum menyetorkan tang-
gungj'awabnya.

Untuk itu dengan melalui me-
diasi yang akan dilakukan oleh
Kejari Kepahiang nanti, Musi Dayan
berharap bisa mengetahui masalah
apa sebenarnyayangterjadi dikeem
pat desa tersebut. Hal ini dilakukan
agar bisa mendapatkan solusi bagi
keempat desa sehingga bisa segera
melakukan pelunasan.

"Jika kita kalkulasikan, totoal PBB
dari keempat desa ini mencapai Rp
23,6 juta. Meskipun tidak banyak,

iban dari kades selaku pemimpin
inggidi pemerintahan desa.
ituk Desa Bayung Kecamatan
rang Musi, jumlah PBB tahun

^018 yang hams disetorkan kepada
i adalah sebesar Rp 4,2 juta,

a I.imbur Lama Kecamatan Ber-

; Ilir sebesar Rp 6,7 juta, Desa
ggar Jaya Kecamatan Bermani Ilir
.6juta, dan DesaUjan 14as Bawah
matan Ujan Mas Rp 7,9 juta.

lingga saat ini keempat desa
rsebuttidak kunjung menyetorkan

isasi PBB. Bahkan untuk ang-
iran pun tidak ada. Untuk itu kita

h berkoordinasi dengan Kejari
iang agar bisa mene lusuri hal

jelas Musi Dayan.
ski belum bisa mastik in duduk

namun tetap saja angka ini akan
membantu Pemkab Kepahiang da-
lam mengahasilkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)," jelasnya.

Lebih lanjut Musi Dayan r lengung-
kapkan, selain keempat ]Cades ini
nantinya akan ada juga beberapa
Kades lainnya yang akan dipanggil.
Kades lain yang akan ikul dipang
gil dalam waktu dekat nariti adalah
desa yang setoran PBB-nya masih
dibawah 50 persen dari target pem-
bayaran sebelumnya.

"Untuk desa-desa yang, setoran
realisasi PBB-nya kurang dari 50
persen. Setelah ini pun ;ikan di
panggil oleh KejariKepahiang guna
dilakukan klaririkasi," demil ian Musi
Dayan. (sly)
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