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Penerimaan pajak
Capai Rp 3B3,t Triliun
IAKARTA, NusaBali
,Menteri Keuangan Sri Mulyani
lndrawati mengatakan penerimaan
pajak hingga akhirAprfl 201g telah

,

Jng.ncgnai Rp383,1

triliun atau lebih
balk clari periode sama tahun lalu

sebesar Rp34S,6 triliun.

t

J

_ "Pertumbuhan pajak ini baik

fi
fl

dan meningkat, terutama pajak
no.n migas," kata Sri Mu-lyani
pers perkembangan
91:f
APBN di Jakarta, Kamis (17l5).
'.llp"

Sri Mulyani men;elaikan

re_

alisasi penerimaan paiak ini ter_
diri dari pajak non migas sebesar
Rp362,2 triliun dan eaiak eengI"1l"l [PPh) dari sektor migJs

Tp2t:.1.triliun. "pajak non milas
dan PPh migas ini lebih baik dlri

periode akhirApril 20L7 masing_

masing sebesar Rp324,7 triliun
dan Rp20,9 triliun," katanva.

Sejumlah penerimain
.

pa_
Jak utama juga tercatat tumbuh

positifpada periode ini yaitu pph
Pasal 21, PPh Badan dan pajak
P.ertambahan Nilai (ppN) Dalim

Negeri. Penerimaan Pph Fasal 21
tercatat sebesar Rp41,2B triliun
atau tumbuh 14,77 persen, pph
Pasal 22 Impor Rp1'8,06 triliun
atau tumbuh 28,96 persen dan
PPh

orang

f.tb^"giRpo,ZS t;iliun

atau tumbuh 19,79 persen.

-Kemudian, PPh Badan Rp90,47

triliun atau tumbuh 23,55 persen,
PPh Pasal 26RpI3,B2 triliun atau

tumbuh negatif 4,27 persen, pph
Final Rp36,48 triliun atau tumbuh

1rl1p" .ll1DN

!97s,37.

tr

#

w

Sri Mulyani

triliun_atau tumbuh 9,53 persen
dan PPN Impor Rp56,14 triliun
atau tumbuh 25,07 persen. ,,pen_
errmaan dari pph Badan yang
meningkat telah menrperlihitkai

adanya kegiatan ekonomi yang

sangat menguat, karena tida[

,q,ung\i1r ada pembayaran pajak
bila tid-ak ada aktivitas yang men_
ingkat," kata Sri Mulvani. .. Denga.n penerimaan pajak ini,

ditambah dengan realisasi bea

dan cukai sebesar Rp33,7 triliun,
maka secara keseluruhan penenm^aan perpajakan hingga 30 April
201 8 mencapai Rp41 61riliun.
Berdasarkan penerimaan sek-

toI penerimaan perpaiakan ier-

besar berasal dari selitor industri
pengolahan, perdagangan mdu_

pun pertambangan.
Penerimaan dari industn pen-

t

Ll

;

go.lahan mencapai Rp103,07
tntlun atau tumbuh 11,3 persen,

perctagangan RpT6,4I triliun atau

tum.buh 29,4 persen dan per_
tambangan Rp28,51 triliun itau
tumbuh 86,1 triliun.
"Kinerja.sektor pertambangan
yang tumbuh 86,1 persen ini karEna
adanya penguatan harga komoditas
sejak akhir tahun 2017dan volume
prod uki yang terjaga,".u jarnya.

)elaln ltu, sektor konstruksi
dan real estat Rp23 triliun atau
tumbuh 12,64 persen, transportasi dan gudang Rp14,49 trfliun
atau tumbuh 16,6 persen serta
pertanian Rp7,47 triliun atau
tuTlllt 21,B persen. "Kinerja
positif di transportasi dan gudang
terjadi seiring adanya peningkal
tan ekonomi di e-commerce dandigital," kata Sri Mulyani.
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Bulan Kalingv Belum Gaj ranv
J
Lina
NusaBali
. ,

BANGLI,

tidak

Ca;i kepJi-iinekunn"n (Ka- ,

bis,a

ujug-ujug mengeluarkan dana.
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Ke rr, Kallng ix
Karena
iJ*' ftrlx't
bukan PNS,
ft'Jlil:
Kaling
tidakr
nt
persiapan s^ekitar
m }l^i
dt .:l hx
np 4:t
i,S
Maka
dikomp;n;;;;
per
[enghasilan
but4n
pada
sEKRETARtsc#JiHffi:"
iuta
tahun 2017.
!l:3'
'u1tut
rsrrdP uurarrya, bebernva. JetetterenUntuk tahud
.r"i"t H"t-irJn"-"""'
JetetHebiron
t"nuil z'ole
Jete.t beren2018 kami
u.i'u"l,i,n
belum
:::i:p_!:l1Lv,li' oeoernya.
"K;lU
ta h u," u ngkaf r;t"h

;";;i

di Kelurahan jKawa' Bangli,Jumat
penghasilan irer bulan "seperri jasa pengabdian,
[ra7s]'
apaSumber y{ng namany:a minta diralias'ikan ini meniugil-"nv"t'rjang sudah miu ha6is masa pengabdian.
gaku belum ada keielasan kapan siltap oi."irr.""
ii;ffiHff?Ju,
ha.ltersebur,,,ungkapnya

;in

formasinyd masih dilakukan irembaha'san

meii"nism" ;;G;i;k;;masa
";utrn
pengabdian

pencairan dana. Kami hanya bisa menunszu,,,

imbuhnya. sementara set<retaris di?lt
tsangli, fetet Hebiron, saat dikonfirmasi

menjelaskan, sebelumnya untuk siltap

-

pari

kaling di wilayah kelurjhan rn"rn"nfJ"fu"n

clanabantuan keuangan khusus (BKKJ. Dana

tersebut masuk di rekening sekr-etariit dae_
rah. Karena berada di wil-ayah keluratrin,
para kaling tidak bisa menerima dana terse_
but karena ada aturan beda dengan desa.
Kaling berada di bawah naurigan camat.
..-"Karena
mertjadi temuin, mat<a"aitatutan
B K[
;i
U;;;k .ki
;;;;

dari dana

|-e^l{llf,l",lt
_1y-"]1y1, yelasnyi.
rnasu.k
ke kecamatan,"

.

membayarkan siltap para Kaling, kecamatan
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setama 5 tahun.
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i KantorBNNKGianyarDianggarkanRp l,g5M
GIANYAR, NusaBali

Kantor Badan Narkotika

Nasional Kabupaten (BNNKI
Gianyar di Jalan Kebo lwa N-omor 5, Desa/Kecamatan Blahbatuh, akan dibangun ulang.
Proyek ini dikeria[an Dinai
Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Gianyar dengan
anggaran Rp 1,95 miliar dalam
waktu dekat ini. ajaran BNNK
Gianyar pun harus pindah untuk sementara waktu, selama
proses pembangunan.
Kepala BNNK Gianyar AKBp
Made Pastika, Iurnat (A 1 51,
mengungkapkan pihaknya
tengah mencari kantor sementara. Salah satu opsinya,
berkoordinasi dengan pemkab
Gianyar untuk peminjaman
gedung. "Sudah dicarikan
Pemkab. Maunya di kantor
peternakan di Desa Buruan.
Blahbatuh itu. Tapi kami
tunggu bagaimana hasilnya,"
.f

uJarnya.

Dijelaskannya, BNNK
Gianyar dibentuk enam tahun

lalu. Saat itu, BNNK belum
memiliki kantor sehingga
terpaksa harus mengontrak

bangunan. "Setelah 2-3 tahun,
saya berpiki4 apakah akan

ngontrak terus? Akhirnya
saya komunikasikan dengan Pemkab Gianyar. Kami

koordinasi waktu itu, jalin
kerjasama kemudian rnohon
kantor di rumah dinas camat.
Di situ ada MoU pinjam pakai,"
jelasnya. Di kantor sebelah
selatan Puri Blahbatuh ini
tercatat sudah ditempati sejak
tahun 2015.
Rumah dinas Camat Blah-

tl
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Sabt.,
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Mr,l 2ot6

yang digunakan sebagai
Kantor BNNK Gianyar luasn-ya
kurang dari 5 are, Fastika
menyebut, pihaknya harus
menyiasati luas dan kondisi
bargunan yang dirancang
sebagai rumah tersebut agar
mampu memenuhi kebutuhan
operasional BNNK Gianyar.
b_atuh

Co_ntohnya, ruang yang iemula
dif ungsikan dapur dijadikan

ruang kasi dan garasi disulap
menjadi ruangan perkantoran. "Semua kebutuhan
ruangan selama ini masih bisa
katakan cukup. Tapi, khusus
ruang tahanan, kami tidak ada
di kantor. Kami biasanya nitip
tahanan di Rutan Gianvar,"
jelasnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, setelah sekian tahun berkantor di rumah dinas camar,
pihaknya kemudian kembali
berkoordinasi dengan Pemkab
Gianyar maupun Pemprov Bali
untuk membangun kantor
baru yang lebih representa-

tif. Akhirnya, BNNK bekeria

sama dengan Pemkab Gianyar.

Pembangunan gedung pun

disetujui dan dianggarkan di

APBD 2018. "Targernya akhir

tahun ini sudah rampung,"
Katanva.

Teikait kepegawaian,
Pastika menyampaikan, saat

ini jumlahnya 22 orang terdiri
dari 4 pegawai perekrutan dari
Pusat, 11 dari Pemkab Gianvar
dan T.pegawai dari

unsur

kepolisian. Tiap tahun biasanya
terdapat penambahan pegawai.
Namun untuk kali ini pihaknya
masih menunggu formasi dai'i
Pusat 6 nvi
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Mantan Bupati Bangli Kembalikan:
Uangl{egara Rp 4}luta
* Dalam Kasus Korupsi Up sektor pertambangan

'

BANGLI, NusaBali
Mantan Bupati

,

I

NengahArnawa,

dalam kasus kasus

dqgaan korupsi Upih Pungut [UPJ sek-

tor pertambangan di Bangli, mendatangi
kantor Kejaksaan Negeri fKejari) Bangli,
Selasa (1

5/5). Kqdatangan Nengah Arnawq
diri bertujuan untuk

yang datang seorang

Bangli, Elan Jaelani, rirembenarkan bila
kehadiran mantan Bupati Bangli tersebut
1l untuk mengambalikan kerugian negara.
ll Dalam hal ini, Nengah Arnawa mengemEIan Ja6lani bila pihaknya
akan
^!1nrur, ,un.,'p;;;;;.unr,
It balikan uang sebesar Rp 42 juta. Dari hasil rllynggu
t,rkrn.,nu"
pemeriksaan
Nengah
Arnawa menerima m
lj
seiumrah uang
uans dengan
densan besaran vang
vans ber- *."ir"ili"T!r";,."Tru:fi#;
-r.l311Tlt:g'.' -Djsebutkan, itin"i trtt"t
iii sejumrah
x.'."T,ji'#;
variasi dari saat meniabat Bupati Banglir'n?I!rq,1."rnua,""
,8l"Ln ,ou pensem_
l' tahun 2006-2010,dengantotalRp 42iura. O:iil",sisa Rp riiJ"tu.;iira
Rp 177 iuta
I "Hari ini yang bersangkutan darang untuk : se,$afr
!inoig"r.'o,""g",no"lian dari Ne_
lj mengembalikan kerugian negara, namun ils
yang berNdlltr belum
ugrultr
bisa
ulJd terima
lgl ltlId karena
Etl
ll kami
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^dl
' sangkutan tidak didampingi

. s udah

meifiE:iff

mampu
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mengembalikan.
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biia Nengah Arnawa

Sementara

[l : : I: l; :li
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pak Arnaw-a
l<atanya tE,^xd_t
mau

slsanya tersebut,,,
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mengeitatitan

-terang

ltin

iaetani.
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huI_lT ".kln tetap berlaniut. "p."r!, rrii*il
p_" gem fili
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bagi yang" bersanggkutan/

Eiill:i-"k""
sebutnya.
lain, meksi Nengah Arnawa
sudah
"^_?j:lrt sebagai tersarigka, ;

:::_!l!:

aoa penahanan. yang menjadi
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Ft.r
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Q"b"
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::ju.l S.".nq y. "ng bersa ngkutan koopbra ri
seuap dtbutuhkan
untuk pemerikaan selalu

I

memenuht panggilan,,, terang Elan
laelani
seraya mengatakan tidak adi pencikalan
arau larangan pergi keluar daerih.

Arnawa sudah cukup lama
,,.I:lig"h sebagai
orrerapkan
tersangka, kajus ter_

Kesanstagan. Namun Elan
Jaelani memas-

imbuhnva.
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pemeriksaan. "Kami tidak melakuka;;;;:

il,,,l };i,ff l, l;,is*:f#l,l
-, *...".. ff
tersebut akan diarah]k"n.Disinee.ung terkaii proses

t tlr

-'- -'"

uKan kasus ini akan dituntaskan segera.
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_Seperti diketahui, penetapan Arnawa
sebagai tersangka dilakukan setelah
penyidik melakukan pengembangan
atas perkara korupsi Up Selitor pertlm_

bangan Bangli dengan terdakwa mantan
Kadipenda Darmawan dan Dharmayudha.
Dalam pengembangan, Arnawa diketahui
mendatangani SK Up Sektor pertamban_
gan pada tahu n 20 0 6-2009 yang dibagikan
kepada puluhan staf dan pelaba"t oisp?nda
Bangli serta beberapa pelabat.

Padahal kegiatan pemungutan pajak
ql,. seKtor ltu tidak pernah dilakukan.
ualam Dlaya pungutan itu, Arnawa ikut

menikmati dana Up yang dibagikan oleh
terdakwa Alit Darmawan dan Rai Dar-

mayudha. Dalam kasus ini, dua mantan
Kadispeda sudah dinyatakan bersalah
dan dijatuhihukuman berbeda, Untuk M
Gede.Alit D-armawan (mantan Kadipenda

Bangli 2009 -20 1 0J d ivonis pidana peniara
selama 2 tahun dan 4 bulandan BagusRai
D.hq_layudha [mantan Kadispend"a Ban-

gli 2006-2008 yang kini sudah pensiun'l
divonis 2 tahun dan B bulan. 6 i
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