
are11a pemah kita juga mengalami
r, bawang putih yang kemudian
rsebut.
ta juga merasakan kelangkaan Yang
yang amanah. penuh keteladanan,

iga tiaat uhu pcrs's kenapa terjadi'
ang krisis, yang samPai akhimYa

,bijakan konversi minYak lanah ke

adaiah terjadhya kenaikan harga
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Itorsi kebiiakan, manipulasi dan
au sebab-sebab Yanglain? Ataukah
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rt jengkel. Semula sudah enggan
rna rakyat mencoba menghormati
lcrintair" mala merekaberbondong-
tcrsebut. Berpindah ke gas bukan
)ungan dengan kebiasaan. Terbiasa

r r beipir-L1a]i i:r-iei-Ljatli kor,^,poi gas,
'Ir.iapi, masyaralat Pun akhimYa
rrrrJri lilang di pasaran. Eh, btlum
gas menlmrut <ian kelangkaan Pun
lil di pasar, gas Pun tidak mudah

l,rlr sekararg ini tidal begru baik
butulran mendasar masYarakahrYa.

rh sehingga memicu kelangkaan,
k memiliki data'yang akurat, atau

ntah tidak terlalu serius mengurus
iclangkaan memperlihatkan betapa

ni. Seolah-olah pemerintah tidak lagi

-rufu han mendasar masyarakatreya.
yak didikte oleh para pemain PuPuk,
nmerintahyang seperti im sulit dinilai
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I lelildr ill(rlBaNUa^at Ycrcr
hm direaliasasi banyak menimbdkan

;ka, seiain lnemallg ada satu ciua

rirl kita yakin juga karena lemahnya

g tidak akurat tentang seberapa luas

pun irigasi teknis yang seharusnya

r rnalarg maka alan sangat rnudah

lr pasokan dan kebutuhan Yang tidal
n yang matang saja seringkali timbul
rcangan itu tidak maiang. Pemerintah
n denganpendekatan coba-cob4 darr

lengan sosialisasi yang memadai. ***
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ketenangandiwilayahitu. perundingan-pcrundirrgan
DervanKeamananberpendapat untuk mencapai penyelesaian

bahwa konfrontasi pihak-piirak damai, dan menghindari campur
bersenjata di Abyei belakangan tanganlya pihak luar.**n

Perolehan pajak daerah
melampaui target yang ditetaPkan
pada Anggaran PendaPatan
dan Belanja Daerah (APBD) TA
2009 tersebut merupzikan sebuah

preslasi yang patut diaPresiasi
secara positif oleh para Pemangku
kepentingan ( sl akeltolders),
termasuk warP,a mas)/arakat Kota
Palangka Raya. Sebagai salah satu

rvujud apresiasi dan kccir,taan

i# i fl'' l;' li.u:i:i' I fi.f: : i'I
llli, 5gla\ dKltJd NlLa lilurrFrdluAfl 'r
sebuair pert.rrryaan kliiis yang
mernbangury apakair potensi pajak
ciaerah telah digali dan dikelola
secara optimal?

Pajak Daerah
Bila merujuk pada Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009

ter-rtang Pajak Daeral-r dan Retribusi
Daerah (UU 2812009), maka daPat

diketahui perihal definisi pajak
daerah. Pada pasal 1 angka i0,

dinyatakan bahrva definisi Pajak
daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan Yang
bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakatr unluk
keperluan daerah bagi sebesar-
beiarnya kemakmuran rakYat Hal
ini l:erbeda dengan reh"ibusi daerah

vane, dibavar oleh oihak wajib
rcrribusi setelah n.renCaP::tkan
imbalan berupa jasa atau pemberian
izin tertentu.

N1asih pada peraturan Yang sama

diielaskan di pasal berikutnYa,
bahwa jenis-ienis Pajak daerah
di kabupaten/kota terdiri atas:
Pajak Hotel, Pajak Restorary Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jaian, Paiak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Paja! Bumi

dan Baugunan (PBB) Perdesaan dan

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangruran @PHTB).
Kondisi tersebut bam diberlakukan
sejak tanggal 01 Januari 2010,

seperti yang disebutkan pada pasal
roir nr la/rnno q^Lihnc: iilz: Li{riJi i a -J|-vv)
baldingkan ienis-jenis pajak yang
boleh dipungut pada TA 2009

tidak sama persis pada TA 20i0.
Semenjak diberlakukannya UU
2812009 setidaknya ada ernpat jenis
pajak daerah di tingkat kabupaien/
toia 1,ang batr dimunculkar, l aitu
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang
Burung Walet, PBB Perdesaan dan
Perkotaan, serta BPHTB.

Perlu diketahui bahwa
terhadap pajak yang meruPakan
pengalihan dari Pemerintah Pusat

ke l%merintah Daerah sePerti PBB

Peldesaan dan Pelkotaan serta
BPHTB, tidak serta merta harus
direa.lisasikan pada TA 201 0, ietapi
dapat dilakr-rkan secara bertairap
l'.ingga l-'atas rtaklu 1'ang ielrh
Jjttrrtukair. lli:alni;r saja, IBB
Ferdesaan dan Perkotaan l''ang
di UU 28/2009 disebutkan Pada
pasal 182 bahwa tahaPar PersiaPan
peusalihan PBB Perdesaan dan
i'crkotaarr sebagai Pajak Daerah
dalam rvaktu paling lambat 31

Desember 2013.

PBB serta BPHTB
Setrelum UU 2812009 disal-rkan,

PBB dan BPHTB meruPakan Pajak

vaug dipungui oleh Pemerintah
i'"tit ..lotri Dircktorat lenderal
Paiak tDJPt Republik lndonesia.
Bairkan setelah Lfu 28/2009 tersebut

disahkan, PBB dan BPHTB masih

dipungut oleh DJP Nanru-rr disaat

L.er"rnraan. Men ler"i Keuangan dan

Menteri Dalam Negeri beruPaYa

u ntuk mcngatur talia pan persia pa-rr

Densalihan PBB dan BPHTB
i..pu?u pihak Penrcrintah Daerah.

Tahapan persiaPan Pengalihan
PBB paling lambat 3l Desetnber
2013 sepcrri yang dijelaskarr pada
paragrafsebeiumnl a, dan 1 Januari
201 I unhLk BPHTB (Pasal i 82 Lr{J

29l2oo9).
Hal yang perlu diketahLribahwa

PBB vang'dialihkan kePada
Pemeiintah Daerah hanYa PBB

Perdesaan dan Perkotaan, iidak
meliputi kawasan Yang digunakan
unluk kegiatan usaha Perkebunary
perhutanan, dan pertatnbangan.
Untuk PPB atas areal vang
dikecualikan tersebut, hingga
kini belurn dialiirkan kePada
Pemerintai-r Daeralr.

Berdasarkan kondisi diatas,
Pemkot Palangka RaYa
memperoleh wert'enang tambahan

sekaligus tanggung jan'ab atas

pengelo)aan pendaPatan dari
i'BB Perdesaatr datr lerkotaarr
serta BPHTB. Sehingga Pemkot
Palangka RaYa merniliki Potensi
pendii'31.111 pajak vang Jebih
-bes.rr 

d ibarrJ i rrgka rr I a)iutr-tai'Lu rr

sebelumnya. Hai ini rnengingat
Kota Palangka Raya meruPakan
saiah satu wilayah yang memiliki
areal pemukiman Yang cukuP
luas dan padat dibandingkan
daerah lain di KalimantanTengah.
Sebagai ibu kota dari lrovinsi
Kalimantan Tcngah, Palangka
Raya memiliki keuntungan terkait
pei im1.6h.1n hak pungui paja1..

iersebut. Berkedudukan sebagai

pusat pemerintahan Provinsi
iekaligus terdapa t pemerintahan
kota, akan mentbuat PaJangka
Raya memiliki objek Pajak daerah
PB"B Perdesaan dan Perkotaan
serta BPHTB Yang cukuP
mumpuni.

Terkait perubahan mekanisme
atas pengelolan PBB Perdesaan
dan Perkoiaan serta BPHTB
tersebut, juga akan merubah
paradignra clatr cara kerja lenikot
Palatr gla Rava terka it pcrrd a patalr

yang bersumber dari PBB serta'gI'H ir. l'emi.ot Paiangr.a
R.a1'a yang sebeluirrt-1-1'3 terbiasa

menerima Bagi Hasil PBB dan
Bagi Hasil BPHTB yang dikelola
Pemerir-itah Pusat, pada rn'aktunya

4kan mengelola seluruh aktivitas
terkait pajak tersebut secara
mandiril Sehingga, kernandiriar-r
dan profesioiraiiias Pemkot
Palangka Ra1'a zrkan diuji tlalanr

upai'i nrcrrgelola PBB Pcrdesaart

dart-Perkotaart scrta BPH [8.
Bersantbtntg
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Optiffiiali$a$i Paj ak saerah Kcta PaEangke Raya $)

ERDASARKAN dafa yang disaiikan pada Laporan

Keuangan Pemerintah Kota (Penkot) Palangka Raya

Tahun Anggaran (TA) 2009 yang telah diaudit Badan

Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia (BPK Rl)

pada tahun 20 1 A Qudited financial statement), dtketahui

bahwa reallsasl pendapatan daerah yang berasal dari

pajak .daerah mencapai Rp1 0.11 6.829.71 5,A0, atau

sebesar 105,19% dari esLimasi paiak daerah yang

dianggarkan sebesar Rp9.617.483.A00,00'



)aradoks. Di satu pihak, pemerintah
rkan minimnya kualiias sumber
n pihak, kita menyaksikan angka

; terus membesar setiap tahun. Di
g kesulitan membuat perencanaan

,ak pendidikan tinigi yang mampu
ruat perencanaan yang berkualitas.
nggi kita tidak sejalan dengan
i, sehingga masaiah bangsa kian

;:lj:* 
kebutuhan pembansunan

erladi jika pemerintah melibatkan
ses pembangunan. Salah satu kunci
:terlibatan pendidikan tinggi dalam
. awa}, saat pemerintah dan DPR

ffi;Ul, 
menengah, dan jangka

rn itu, kementerian pendidikan
rg mendukung pembangunan.
rgan penduduk terbesar di dunia,
berkat keterlibatan pendidikan
ngunan. Penyusunan master plan
n tinggi. Kurikulum universitas
nbangunary sehingga kualitas dan
n tinggi sesuai dengan kebutuhan
Itrkung penuh dengan memberikan
,rl riset perguruan tinggi.
'miliki perusahaan yang berperan
I< sekaligus untuk mengetahui
rrr ini mendorong perguruan tinggi
ihir di berbagai bidang, Konsep link
Ialu hanya menjadi perdebatan di

rrr baik di RRT.
rrg besar dan iumlafi penduduk 240
nomi Indonesia mestinya berkisar
bukan 5-6%. Tanpa ada pemerintah
omi sebesar ini bisa dicapai. Dengan
prertumbuhan ekonomi harus bisa

pkan enam koridor ekonomi dalam
ahun 2011-2025. Pertama, Koridor
Iuksi dan pengolahan hasil bumi dan
ru'a sebagai pendorong industri dan
rantan sebagai pusat produksi dan
rn lumbung energi. Koridor Bali dan
gerb ang pariwisata dan pendukung
rlawesi sebagai pusat produksi dan

, perkebunary dan perikanan serta
rl.
rku sebagai pusat pengembangan
gi, dan pertambangan nasional.
m enam koridor dimaksudkan agar
rai dengan potensi dan keunggulan
asing daerah. Strategi ini diharapkan
rta3 pembangunan.***

vaksinasi HPV bagi yang belum
pernah melakukan kontak secara
seksual, dan tentunya memelihara
kesehatan tubuh.

Pada pertengahan tahun 2006

telah beredar vaksin pencegah
infeksi HPV tipe 16 dan 18 yang
menjadi penyebab kanker serviks.
Vaksin ini bekerja dengan cara
meningkatkan kekebalan tubuh
dan menangkap virus sebelum
memasuki sel-sel serviks.

Selain membentengi dari
penyakit kanker serviks, vaksin
ini juga bekerja ganda melindungi
perempuan dari ancaman HPV
tipe 6 dan 11 yang menyebabkan

Menurut dia, kanker serviks
adalah tumbuhnya sel abnormal
pada leher rahim. Penyebabnya
adalah "human papiloma virus"
(HPV).

"Setiap perempuan segala usia
dapat terkena kanker serviks,
tetapi jarang ditemukan pada usia
sebelum 20 tahun," katanya.

Ia mengatakan unt,uk
pencegahan kanker serviks ada
beberapa hal yang bisa dilakukar.,
di antaranya dengan menghindari
faktor risiko seperti menunda
hubungan seksual atau menikah
hingga usia 20 tahtn atau lebih.

Bersambung

pada satu dasawarsa terakhir,
bisnis sarang bururLg walet tumbuh
pesat di seantero Kalimantan
Tengah. Tidak terkecuali
wilayah Kota Palangka Raya.
Perkembangan usaha di bidang
tersebut tenfunya akan menambah
kemampuan ekonomi lvarga.
Dan seyogyanya pertumbuhan
tersebut juga berdampak positif
pada pendapatan Kota Palangka
Raya. Oleh karena itu, Pajak
Sarang Burung Walet sudah
saatnva menjadi salah satu pos
pendongkrak pajak daerah.
Apabila peratulan daerah yang
mengatur Pajak Sarang Burung
Walet telah disahkan, maka tidak
ada halangan secara legal formal
bagi Pemkot Palangka Raya
untuk melakukan pemungutan
Pajak Sarang Burung Wa1et.
Sehingga kenikrratan dari bisnis
tersebut dapat didistribusikan
kepada warga Kota Palangka
Raya lainnya, dalam bentuk'

pembangunan sarana dan
prasarana atau fasilitas publik
lainnya, untuk kesejahteraan
bersama.

Pajak Reklame yang merupakan
pajak 'jadul' , yang telah ada sejak
Uqdang-Undang 18 Tahun 1997
tentang Pajak Da.erah dan Retribusi
Daer6,h, juga dapat dioptimalisasi.
Den gan melakukan ekstensifi kasi
(penambahan jumiah wajib pajak
daerah) maka poteirsi pajak
l-^.-^t^ i^.--, L^*!-,.^L.U D;l- l :+r
Ud(la I UdpaL Uglror,lUu, l. nl14 NlLa

meljhat mcdian jalan bi Palangka
Raya yang seharusnva menjadi
jalur hijau, kini sering dipenuhi
dengan papan-papan reklame
semi permaneri, Tongkat atau
tiang kayu yang ditancaPkan
di areal median jalan tersebut
menyajikan iklan beraneka
ragam, mulai kredit motor hingga
jasa pembia)'aan, mulai dari
rcflcksi kcJuarga hiugga jasa cucl
mobil. Belum lagi reklanre yang
dlpasar-rg sekenariya di pohon-

pohon penghijauan kota. Selain
memperburuk pemandangan,
reklame yang ditempel atau'
bahkan dipakukan pada
batang pohon dapat merusak
pertumbuhan flora dalam kota.

Sudah iseharusnya Pemkot
melakukan penertiban reklame-
reklame tersebut. Selain uniuk
mempertahank an tr adentark Kota
Cantik, penertiban juga selaras
dengan ekstensifikasi wajib pajak
Caerah, Sekali ri'endal'ung, dua
tiga puiau teriampaui. Dengan
penertiban reklame di jalur l-rijau

kota Pemkoi dapat memperbesar
potensi pajak daerah, dunia usaha
dapat beriklan'dengan tertib, r,r'arga

kota dapat menikmati Kota Cantik
dalam arti yang sesungguhnlr2.**+

Penulis adalah AtLditor BPK KI
P enu akil an Pr oa ins i Kalim ant an

Tengah , Artikel hi adalah
pendapat pibadi bukan mezuakili

pendapat instansi.

Optimalisasi PajakDaerah Kota Palangka Raya (2-Hab$)

ERDASARKAN dafa yang disajikan pada Laporan

Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya

Tahun Anggaran (TA) 2009 yang telah diaudit Badan

Pemeilksa Keuangan Republik lndonesia (BPK Rl)

pada tahun 201 0 (audited financial statement), diketahui

bahwa realisasi pendapatan daerah yang berasal dari

pajak daerah mencapai Rp1 0.11 6.829.71 5,A0, atau

sebesar 1A5J9% dari estimasi pajak daerah yang

dianggarken sebesar Rp9.617.483.000,00.

PotensiPajakDaerah sosial) yang peduli dengan
Seperti pada pertanyaan yang perkembangan kota, juga patut

diungkap pada awal paragraf memberikan saran dan ide urtuk
tulisan ini, perlu bagi warga Kota menggali potensi pendapatan
Palangka Raya untuk mengkritisi dari pajak daerah. Terlebih pada
perihal optimalisasi potensi tahun2009telahdiundangkannya
pajak daerah. Meskipun di satu UU 2812009 yang memberikan
sisi warga sudah selayaknya porsi lebih kepada daerah untuk
mengapresiasi pencapaian pajak rnengembangkan potensi pajak
daerah Kota Palangka Ra1,a yotlt daerah.
telah melampaui target, nanun cli Sebut saja potensi pendapatan
sisi lain warga Kota Palangka Raya dari Pajak Sarang Burung Walet.
sebagai ciuil societt/ (komunitas Tidak dapat dipungkiri bahwa


