
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Prdvinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: Ao&r nY r.4qra{ zotc

:t3

Pilkada v,
Anggaren Paqwasht

Rp 4,7 Milia:r
Tabanan (Bali Post) -

Pemkab Tabanan men-
galokasikan Rp 4,7 miliar
utuk Panwaslu Tabanan.
Hal itu diungkapkan,
Ketua Bawaslu Provinsi
Bali I Ketqt Rudia. Senin
(16/3) lalu. Ia mengatakan
pihaknya mengajukan Rp
5,2 miliar untuk Panwaslu,
namun hanya diloloskan Rp
4,7 miliar.
- "Selaintempat, kamijuga
difasilitasi kantor," ujarnya.
Sesuai aturan keanggotaan
Panwaslu Kabupaten paiing
lambat dilantik satu bulan
sebelum tahapan pilkada
dimulai. Sesuai rencana
talrapan pilkada akan digu-
lirkan Mei 2015.

Dalam melakukan pen-
gawasan, Rudia berharap
dibantu Satpol PP Tabanan
dalam menindaklaniuti
eksekusi atas pelanggaian-
pelanggaran pilkada yang
tedadi selama berlangsung-
nya tahapan kampanye.
"Kewenangan Panwaslu
sebatas memberikan reko-
mendasi. Kami berharap
didukung Satpol PP da--
lam melakukan eksekusi."

ujarnya, setelah audinesi
dengan Bupati Tabanan
Eka Wiryastuti.

Bupati Tabanan ber-
harap pelaksanaan pilkada
nantinya berjalan aman dan
lancar. Untuk mewujudkan
tentunya diperlukan koor-
dinasi dari semua pihak
terutama dalam penegakan
aturan selama pilkada ber-
langsung.

"Selain karena kewa-
jiban kepala daerah untuk
menyukseskan pelaksanaan
pilkada, kami sangat berke-
pentingan agar pelaksan-
aannya benar-benar aman
dan demokratis. Tidak ada
gesekan dan masyarakat
bisa memilih tanpa ada
intervensi dan intimidasi."
ujar Eka.

Menurut Eka, dalam set-
iap pelaksanaan pemilihan,
koordinasi dan kbmunikasi
yang dibangun antara Pan-
waslu dan Pemkab Tabanan
sudah berjalan dengan baik.
Namun, pihaknya tidak
memungkiri dalam setiap
momen pemilihan selalu
saja ada masalah yang
muncul. (kmb24)



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

I

Edisi

Hal

: k4l,f,t, tB Aawt Z,otr*

x

Anggota Dewan Minta
"X-ray" Dioptimalkan"
Denpasar (Bali Post) -

Mengantisipasi potensi
gangguan dan ancaman
keamanan saat perayaan
hari raya Nyepi, sejumlah
anggota DPRD Bali mend-
esak aparat keamanan lebih
waspada dan memperketat
pengamanan di sejumlah ti-
tik khususnyr pintu masuk
Bali dan kawrsan pariwisa-
ta. Bahkan, Ketua Komisi
I DPRD Bah Ketut Tama
Tenaya mendesak pihak
Polda Bali mengoptimalkan
pengguriaar alat penga-
man cangg:h X-roy guna
mengamankan pintu-pintu'inasuk Bali dan seiumlah
objek vital.

"Keamanan menjelang dan
saat Nyepi bahkan pasca-
Nyepi harus tetap terjaga.
Kami minta X-roy dioptimal-
kan agar p:ngamanan lebih
maksimal. Jangan sampai X-
roy dibiarkan nganggur," kata
Tama Temaya ditemui Selasa

terbatas tentang perayaan
Nyepi yang digelar Sekretariat
Dewan (Sekwan) DPRD Bali.

Politisi PDI Perjuangan
asal Nusa Dua itu menam-
bahkan, potensi gangguan
keamanan dan bentrok saat
Patt,gerupukan atau penga-
rakan ogoh-ogoh juga mEsti
diantisipasi dan dimini-
malisasi. Sebab, kegiatan
yang menghadirkan banyak
massa tersebut rawan ben-
trokan dan gesekan hori-
zontal. Dalam hal ini, desa
pakraman dengan pecalang
dan tokoh masyarakat se-
tempatnya bisa berada di
garda terdepan memastikan
keamanan dan ketertiban
saat pengarakan ogoh-ogoh
ini. "Kami harapkan jajaran
Polda Bali hingga jajaran
terbawah bekerja sama den-
gan pecalang yang menjadi
ujung tombak di lapangan
mampu mengantisipai po-
tensi bentrok saat Pangeru-
pukan," tegasnya. (wid)(17l3) kenrarin usai diskusi



Bali Post

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
\t, iilr l1*, 

"t

Edisi

Hal

: (,.ahu, tB Ma.tet utr
: -lP

Dana BOS Naik, Honor,
Guru Pengabdi Turun

Bangli (Bali Post) -
Naiknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

di tahun anggaran 2015 ini membuat sekolah belnapas
lega. Pasalnya, kenaikan dana BOS ini dirasa mampu,
menunjang-peningkatan, kualitas pendidikan, khusus-,
nya di sekolah menengah pertama. Di sisi lain, kenai-
kan dana BOS ini tidak begitu berdampak pada guru
pengabdi lantaran persentase alokasi honoi menurun
dari tahun sebelumnya.

Kepala SMPN 1 Bangli Drs. I Wayan Widiarra Sandhi,
M.Pd., Selasa (L7l3) kemarin mengatakan, darra BOS ta-
hun anggaran ini mengalami peningkatan. Sebelurnnya,
Rp 710 ribu per siswa, namun kini sudah rneniadi Rp 1 iuta I

pel siswa. "Kami sangat bersyukur dana BOS bisi naik," '

ujarnya. Dikatakan lebih lanjut, dana BOSini digunakan I

untuk membiayai komponen kegiatan sekolah. - |

Saat ini, SMPN 1 Bangii masih kekuransau buku i

untuk perpustakaan. Dana BOS ini salah satunva i

digunakan untuk pengembangan pel.pustakaan, 
t

digunakan untuk pengembangan pel.pustakaan,
pembelian buku teks pelajaran. Selain itu, dana BOS
digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka
penerimaan peserta didik baru, menunjang kegiatanpenerimaan peserta didik baru, menunjang kegiatan
pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik dan
lain sebagainya.

Kenaikan dana BOS yang diterima sekolah ini
sepertinya tidak akan terlali dirasakan,lbagr guru
pengabdi yang sumber gajinya dari dana BOS. pasal-
nya. persentase untuk alokasi peurbayaran gaji guru
pengabdi di sekolah negeri turuh. Tahun ZOf+, litas
rnaksimum untuk'htjnOr griru. pengabdi adalah 20
persen dari total dana BOS, sedangkan tahuu ini men-
jadi 15 persen. "Dana BOS naik, tapipersentase rintuk
guru pengabdi menurun," katanya. (kmb45)
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Dugaan Korupsi BBM . ,

MantanKadisperi ndig
Minta Bebas

De3na5g (Bali post) -
Setelah dituntut hukuman penjara selama setahun enambulan, majelis hakim tipilor ya.ng di["t.rlit"r,ing Budianamemberikan kesempaian p'*rr't"ra"ii,"'Dra. Ni MadeAyu Ardini. M.Si. untuk ,i,"f"f."f_""-i"frt"Uurr. Dalampledoinya, Senin (16,r"r"_iyiIiliil#,r*"'f ;$il',?"{il-#iff riix-,,#hi

l^:lllill pada.pokokny, .orro" .r,puyJliU"t".tan darisegala tuntutan. Alas
:"fi;"liJ"t t"""tfirfii1nnva' 

unsur-unsur vang dituntutkan

,^-",:F.Lttyga soal i:^i1" soal unsur yang dapat merugi-Kan keuangan negara atau pereko"g-;;"" negara tidakterpenuhi." tandai Madra bersama Suma.dika. Karenaunsur pasal-pasal dalam 
-a***" ;.t* iiiak te"penuhl,maka tim kuasa hukum 

!91d,akwq meminta supaya Ni MadeAyu Ardini dinvatakan tidak terbultii""""f"f, melakukantindak pidana [oruosi,bai_k,a"ii_ jiffi ;;;,*"" maupunsubsider. .,Membebaskan 
terdakwa i^ri'.Ierla dakwaanjaksa. Memulihkan hak terdakwu, ilufurnrt"mampuan,kedudukan, harkat dan martabai,,.k;;;;

. ^ lfl gt"-"va, mantan. K"pur" biil."?J.i.,a,r.t*iu' au'rerdagangan (Kadisoerindugl .l..f"u"a ^itu 
dinyatakanbersalah oleh JpU. jpu Darmaw"" au, Sauca di depanIl "]1. 

hakiq pimpinan C""i"e-B,;dd# ;ir_ tuntutan_
l{a, Teny?raka.n terdakw" t"""U"f.li-l;;l"h meta k u kan

H'*{\,ii1:ii,Hi#',."",^x?i'fr ?ffi .ifi bxift t;"xH'fliidrlerat pasal B UU No. st r"t r"-ifdg;;#;* pemberan-tasan tindak pidana korupsi.sgba!il;;;"y*; telah diubahdan ditambah ke dalam-^UU-lriol 20T;ht#.?001 rentaneperubahan atas UU *o, rl,r$u;:d;, ilf^sal 65 ayat
!1), fr"b Undans-undang Hukum pidanj.,i\{enjatuhkan
prctana penjara selama .it,, t"h.rrr-u"IoiLui"" (1.b) dan
fffth Hf,i 

j uta subside" tisu 
-f 

"l";fi ;J;'" penja ra."
Di samping itu, terdakwa juga diwajibkan membayaruang pengganti secara tangg-ung rent""i f"r.u_a I Made

iffiT;1,""a 
(berk a s terpiJih r ;[;;;; il"p 2d i . z + a. + t z. z s .
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Rencana PT TWBI di Lombok

Lebih Banyak Ruginya
"Apalagimerusak, itu

kita tidak toleransi. Kita
ingin daerah kita ini

bisa teriaga terus, bisa
diwariskan ke generasi

berlkutnya dengan kon-
disiyang baik."

UNTUK mereklamasi 700 hektar Teluk
Benoa, PT TWBI berencana mengambil
material dari Lombok Timur. Tak hanya
pasir laut, juga batuan. Atas dua rencana
itu. Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul
Majdi langsung menolakr-rya.

Ditemui Selasa (1713) kemarin, Gubernur
menilai kegiatan pertambangan itu akan
mendegradasi kualitas lingkungan. Artinya,
aktivitas pengambilan pasir laut itu justru
Iebih besar ruginya daripada manfaatnya.
Hal.23
Lebih Besar

Gubernur NTB
Dr. TGH M. ZainulMajdi

BAHAS PENGERUKAN - Sejumlah had,es d.i Lomboh Titnur, Senin
(16/3) menggelar perternuan membohas rencono penyedoton pasir.

Bali PosVSuara NTB
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Lebih Besar
Sesuai dengan rencana, juml
material yang akan diker

"Sampai saat ini kami @em-
prov NTB) menolak (pengeru-
kan pasir laut). Karena kemu-
daratannya jauh lebih besar
daripada kemanfaatannya,"
tegas Zainul Majdi usai meng-
hadiri acara Pekan Panutan
Pajak DJP Nusa Tenggara di
Mataram.

Gubernur menjelaskan, pada
tahun 2014, PT TWBI menga-
jukan izin untuk melakukan
pengerukan batuan di Keca-
matan Pringgabaya, Lotim.
Namun rencana itu ia tolal<. Hal
ini sesuai dengan surat dengan
No. 660/2401 1 IBLHP I 20I 4 y ang
ditujulran ;"Oada Ketua Komisi
Penilaiab Amdal Pusat Ke-
menterian Lingkungan Hidup.
Gubernur menolak secata tegas
rencana itu.

Pasalnya, kebijakan tata ru-
ang wilayah Irl"IB dengan jelas
mengatur pembangunan di Pu-
lau Lombpk dilaktrkan dengan
pendekatan pLlau yang mem-
batasi kegiatan pertambangan.

sekitar 20 juta meter kubit.
Jumlah itu, ekuivalen ataL
setara dengan membuka ld-
han sekitar 40 hektar samp{i
50 hektar dengan kedalam
40 mter. Sementara unru
pengerukan pasir laut di peraf-
ran Lotim, akan mengeru
sekitar 23 isekitar 23 juta meter kubil<.

_ K.utu -Gubernur, wliayaf
Iombok dan Sumbawa, I<trGuJ
nya Pulau Lombok merupa-
kan pulau kecil yang haiub
tetap dijaga keseimbangan
ekosistemnya.

'Apalagr merusak, itu kita
tidak toleransi. Kita inEin daeri
ah kita ini bisa teriaea terur
bisa diwariskan ke i"n"rur
berikutnya dengan kon"rlisi y'
baik," imbuhnya.

Karena itu, :rpaya eksploi
sumber daya alamdi daerah i
harus dipastikan betul tida
merusak lingkungan. Ap.lad
j.umlah material yang akarl
dikeruk cukup besar, di-atas 2r
juta meter kubik.(nas)

L



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: Ro6r, t6 trUcat aqi
.9

Kasus Korupsi di RPH Temesi

Kejadiansudah Lama',
Terdakwa Banyak Lupa

, HINGGA akhir pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus
qugaan korupsi Rumah pglong Hewan (RpH) di Temesi,
Q!qva1, mantan Camat Gia-1igr y."g ..ut ini menjabai
Sekda.Gianyar I.B. Gaga Adi"Sap"t"" iia* ;";li';Ji;i
panggilan- jaksa untuk-liga terdakwa dalam perkira ini.Di Pengadilan Tipikor, ketldaknadiru" C". 

-Cigu 
-"":"a]

l^"I?_lllTdanperbincanganhangat.Nu-""aaju--.iJ'urrsseb_elumnya, kesaksian Gus Gaga sudah dibacakan.
Sementara mantan Bupati Gir.ryar Cok Budi S,rryu*u.,

l]i,tl -:*"nuhi,panggilin jaksa.-,.pat Set<aa 
"J; ;s;;

Ieluqr dan sudah bersurat,', kata JpU Herdian Rahial
Kala rtu.

Selasa (17l3) kemarin, perkara ini sudah memasuki
a genda 

_ 

pe -,eriks aan sa ks i m eringankan <"" a i i iiii i O-,dilanjutkan delg-a{r pemeriksaan teft akr;CA Rai Asrnirayang mantan Sekda Gianyar sekaligus Ketua panitia pen_
gadaan Lahan dan I.B. RaLa, mantai Xudl. Feternakan dan
Sekertaris_Pengadaan Lahan. Di hadapan majelis hakimpimpinan Early Sulistyorini, Gung Asmara t"1n-1""v"[
mengatakan lupa dengan alasan k=ejadian tersebut sudah
terJactr sangat lama, yaitu pada 2O02.

. . 
Dia mengatarkan tidak teilalu mengrngat jelas pengadaan

lahan untuk RPH Temesi yang atfrirriya"menjaaiUsus
korupsi ini. Namun, Aqmga me"nsakui jii.; *"tit" ai.i"v.
me.lj ahet- sebagai Sekda Gianyarlan Ket ua panitia

Pembebasan Lahan. Ketika iitarrya terkaii pembentukan
panitia dan tugas-tug_as panitia pada saat itu.h.*""" ku_-
Dar mengatakan tldak rngat. Ia_hanya mengatakan jika SKpanitia tersebut dibuat Bigia-n Hukum au"?itu"Judu"g""i
oleh Bu.pati. Gianyar saat. itir,. Cok Budi Survu*u". .,.1"f^.""yu
say-a tidak ingat.^Itl sudah lama sekali.'. ["tu"yu.

Sementara I.B. Raka yang saat itu menjabat sebagai
Kadis Peternakan dan Sekerlaris pu"it* l"[iif, ;;b;""smenjelaskarlterkait kasus korupsi yang teriaaiis tahi;
silam tersebut. Bahkan, laka yang alai'-pi"gl kuasa hu-
f1r,T"-tu, 9""yatin Lijaya dkk.- maslh -"nvirrrp'u" beberapa
[9rumgn. terkart pengadaan lahan yang berada di bawih
Lnnas reternat<an rtu. (asa)


