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Tunggakan Pajak Kernas Segera Dibayar

ARGA MAKMUR, BE - Ter-
kait dengan adanya tunggakan
pajak kendaraan dinas (ker
nas)di Pemkab BU sejak 2013
hingga 2019, akan dibayarkan
dalam vvaktu dekat. Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Beng-
kulu Utarn (Pemkab BU) me-
niiiiki tunggakan pajakkernas
ini mencapai Rp 728juta.

Hal itu terjadi lantaran ban-
yaknya dokumen kendaraan
yang hiilang serta anggaran
yang tersedia tidak mencu
kupi. Namun Pemkab BU
berkomitmen akan melakukan
pembayaran tunggak terse-
but. Hal ini pun disampaikan
Asisiten

danus.
Ill Setkab BU Rama-

"Ya, terkait tunggakan ini.kita
sudah melakukan rapat, dan
kita akan berkomitmen untuk
melakukan pembayaran," kata
Ramadanus.

la menjelaskan tunggakan
pajak kernas merupakan ma-
salah lama yang hingga saat
ini masih dalam pembahasan
pihaknya selama ini. Dimana
yang menjadi penyebab ter-
tunggaknya pajak kernas ini
selain anggaran yang tidak
mencukupi, dokumen kend
araan yang tidak tahu ke-
beradaannya.

"Inisebenarnya memang su
dah lama kami bahas, lantaran
dokumen kendaraan-yang ti
dak tahu keberadaannya juga

salah satuibentuk komitmen
kita untuk segera memyela-
saikan pefmasalahan tung
gakan pajak ini," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pen-
gelolaan Keuangan Anggaran
Daerah (BPKAD) Kabupaten
BU menyarankan kepada se-
luruh kepala OPD yang ada
di lingkup Pemkab BU untuk
segera mendata ulang kenda
raan dinas, baik R2 dan R4
yang ada di masing-masing
OPD. Bila m;emang memung-
kinkan kernas tersebut untuk
segera dilakukan penghapu-
san aset, maka segera dilaku
kan proses pelelangan.

Hal ini untuk mengoptimaU
kan keuangan Pemkab BU.

"Kita sarankan kepada selu-
ruh OPD untuk segera men-
data ulang kernas yang ada.
Bila memungkinkan kernas
yang masih efektif dan efesien
untuk segera dibayarkan pa-
jaknya. Namun bila kendaraan
tersebut memang tidakefesien
dan efektiflagi, bila lebih ma-
hal biaya pcrawatan dan p_p-
erasionalnya, kita sarankan
kepada pihak OPD terkait un
tuk melakukan penghapusan
asetdansalah satumetodenya
adalah segera adalah lelang,"
kata

Kepala BPKAD Kabupaten
BU, Fitriansyah saat dikonfir-
masi awak media, kemarin.
(127)

menjadi penyebab utamanya,"
ujarnya.

Lenih lanjut, Ramadanus
menuturkan, terkait komite-
men ini pihaknya telah me-
nyurati seluruh OPD untuk
mengimventarisasi kendaraan
dinas, baik roda dua maupun
roda empat guna mengetahui
seberapa banyak pajak kend
araan yang belum dibayar
dan untuk segera dibayarkan
meskipun dengan cara berta-
hap. Sehingga permasalahan
pajak kernas di Kabupaten BU
secepatnya bisa terselesaikan
meskipun hal tersebut meru
pakan pekerjaanyangberat.

"Ya meskipun hal ini pe
kerjaan yang cukup berat, ini


