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Perda 25/2OII
MANGUPURA - Meski sudah mendaoar

pemasukan rriliunan rupiah dari palak
hotel dan restoran (PHR), Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Badung tetap in-
gin menaikkan tarif masuk obiek wisata.
Bahkan, telah mendapat persetujuan
Panitia Khusus (Pansus) Perubahan aras
Peraturan Eaerah (Perda) Kabupaten Ba-
d,ung 251 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga.

Ketua Pansus I Nyoman Ardana mel-
gungkapkan, perubahan tersebut akan
dimulai I tanuari 2016 mendatans. Hal itu
dilakukan agar perubahan tersebut dapat
disosialisikan dalam waklu yang cukup.
Ardana berharap ada sosialisasi kepada
travel agen maupun s t a ke ho lder y a\glain-
nya yang membidangi pariwisata.

Menurut Ardana, peningkatakan tarif
retribusi tersebut tidak hanya untuk
mendapatkan peningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) semata, melainkan
untuk meningka(kan pelayanan dan fasil-
itas penunjang di objek wisata tersebut.
Seperti fasilitas toilet dan lahan parkir.
"Peningkatan ini juga harus diimbangi
dengan kualitas objek wisata tersebut
agar tetap teriaga. Baik k€bersihan mau-
pun kenyamanan wisatawan," terang Ar-
dana di gedung Dewan, kemarin (27l3).

Selain itu, politisi Partai Demokrat ini
mengatakan, telah disepakati penamba-
han dua obiek wisata baru. Yaklii; Pantai
Pandawa dan Pantai Labuan Sait. Sebab,
sebelumnya kedua objek wisata tersebut
dikelola desa adat. (san/dio)
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PERLANCAR EKONOMI: Bupati Ktungkung Nyoman Suwir-
ta resmlkan jalur Dusun Pulagan-Tulad, Sabtu lalu (28/3).

Klungkung Bangun ,+

Akses Pulagan-Tulad
SEMARAPURA - Insfrastruknu jalan masih menjadi salah

satukendaladiNusaPenida KlurgkungBahkansebagianbesar
aksesjalandi daerahininuakberat Makany4 PemerinhhIGbu-
paten (Perr*ab) Klungkung membangun akses jalan sepanjang
l.l l5meterdenganlebar4meteryangmenghubungkan Dusun
Pulagan dengan Dusun Ti,rlad.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Sabtu lalu (2813) mere-
smikan proyek tersebut. Menurut Anom Adnyan4 kegiatan
ini |rga dalam upaya menekan angka pengangguran di Nusa
Peni{a. Selain itu juga untuk memupuk rasa gotong royong
serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. "Proyek
ini juga bersifat stimulan unruk meningkatkan kesejahtraan
masyarakati' ujar Bupati Klungkung Irlyoman Suwirt4 Sabtu
lalu (2813), $aat meresmikan proyek ini.

Anggaran untukmerealisasikan pembangunan infrastruktur
ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerhh
(APBD) Klungkung 2015 sebesar Rp 286,6 juta. (tra/a;o;
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Mr.KimMasih

Tersangka Korupsi hambatan muncul. Pcmangtlilan atas tersangka
Mr KiIn belum juga berhasil. "T:rus dilakukan
pemanggilarl, namun belum men.buahkan hasil.
Lantaran tidak pernah datang ters engkanya,' ujar
Zebua beberalla waltrr lalu.

Dia mengatakan akan mencari fr lrmat banratas
kasusini. Misalnl'a menelusuri akivitas hotdl saat
ini. Karenaada indikasi terkait den gan !ermainan
pajak Hotel dan llestoran (PHR) rasih kacau di
Ocean Blue. Bahkan indikasinyt, keuntungan
dari hotel ini mengalir ke Kim l ang berada di
Korea Selatan r

- ) Baca Mr.Kim... Hal 31

Pajak Ocean Blue
DENPASAR - Tersangka kasus korupsi pajak,-

Kim (lhangCitul yarrg keburu "pulangkampung"
ke Korea Selatan ternyata masih mengendalikan
I-lotel Ocean Blue. Hal itu diungkapkan Kajaii
Denpasar lmmanuel Zebua. Untuk itu,-dia be-
rusaha mencari cara untuk menuntaskan kasus
"rvarisan" pa*pendahulunya tersebut.
lnrnanuel Zebua mengatakan, timnya masih

terus bekerja atas kasus ini. Namun beberapa

Wlt
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Sambungan darl hal 21
diperiksa adalah pihak Ocean
Blue atau karyawan Ocean Blue
cde Putra N{ahendra- Saki kedua
dihadidcn dafi bagian Penagihal
Travel Gajah Bali Wsata yaitu
Natalia Marlina dan saksi ketiga
adalah dari Travel TMS Komalg
Ar}?. Sedangkan ted(ait dengan
tunggakan pajak saksi pegawai
Ocean Blue mengakui. Namun
pen)ba}?mn setnua aiaspersetu-
juajr tersangka oriutg Kor ea Sela-

tqn bemana Kim Chalrg Citul.'
Qilaniutkan kenudian me

meriksa ernpat salcsi pada hari
berikutnla, tiga dari Dispenda
Badung. Lebih laniut juga di-
.jelaskan, bahrva Ocean Blue
pemah menyetor dua kali yaitu
Rp 150juta sampai Rp 200 juta.
Selaniutnya malah sama seka-
li tidak membayar, sehingga
nenumpulsampai Rp l0miliar

Kejari Denpas.rr sebenarnya

mengr.r$lt beberapa hotel narnun
Ocean Blue nilainya palingting:
gi. Kajari Denpas rsebclurnnya
l:reddv Runtu sempal lfiern-
beberkan, hotel - hotel6yalg
menggkorupsi pajak. tseberapa
hotel ituadalahOcean tslue Ho-
tel scni.lai Rp l0miliar, Rarnadha
Ilcson Benoa Rp 6 miliar, Sandhi
Pala tlotel Rp 4 miliar dan Bali
Interco|1tinelrtal Resott Rp 3
miliar. (an/yes)

"Seperti apa forrnat pemrainan-
nya (masih ditelusuri), lantardn
ada info dari Korea teNangkanya
tetap mengendalikan dan kerm-
tungannya masuk ke tersangka,
meirglir dari Balij' ungkapr4ra
Dia mcngal\-u akan berusaha

mengg.nakan instrumen dari
posisi Keiari, yargl dipakai iuga
pengacara negata umsan per-
pajalen. Misalnya sepeni apa?
"Misalnla coba dengan pendeka-
tan - pendekatan, dan menelu-
sud aliivitasnF dan menda.lani
kondisi hotef ' lanjutnla

Dia juga mengataka& jika me,
mang masih ada penyimpangan

p6iak di Ocean Blue bisatuga nan-
ti aldivitas hotelnya )"ng ditutup.
'li-'rmasuk mencari pihak - pihak
lain, yang berperan membantu
dalam dugaan korupsi ini. "Pola
p€nutupan atas hotel te$ebut
jugarnasihdidalarnj. Intinlakami
ingin menufaskan masalah ini,
dengrrn segala permasalahan
y;urg murcull' purgkasnya.

Sepeni hal:lya berita sebelum
nla, kasus ini sudah pember-
kasa!. Kajari sebelumnya faya
Kesuma mengatalan tersangka

.Kim sudah dipanggil. Bahkan
.sempat berjanji untuk meli-
batkan Interpol untuk mencari
tersangka di Korea Selatan.

Pemeiksaan saksi terakti4. ada
7 ordng. Tiga s?|](si yang pertama

Val.z

Edisi

Hal

; Sevrivr, u MrrtcE zotg

zt [ah jl

KaiiPenutupan


