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Realisasi Bantudl Keuangan Khusus (BKK) dari provinsi Bali hingga kini
tidak kunju_ng cair. Situasi itu membuat sejumlah desa adat penerima Eintuan
ini waswas lantaran-progr_am pembangunan yang dirancang tak bisa jalan. pa-
dahal an_ggaran ini digunakan untuk mtnyeleiaikan berbagii p"og""- fisik dan
pemberdayaan masyarakat di desa adat.

Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata (Kadisbudpar)
Karangasem I Wayan Purn,
dihubungi Minggu (?1/6) ke-
marin, mengatakan molornya
realisasi tersebut disebabkan
juklak juknisnya baru turun
pekan lalu. Padahal sehanrsnya
juklak juknis penggunaan BKK
Pmvinsi ini sudah disampaikan
kepada desa adat awal Januari
lalu. Sehingga realisasi ang-
garannya sudah sampaike desa
adat melalui desa dinas pada
Maret lalu.' Anggarannya (BKK
Provinsi) Agustus sepertinya
baru bisa cair," katanya.

Saat ini penyaluran BKK
provirsi rurtuk desa adat tidak
lagi melalui Disbudpar. Me-
lainkan langsung dari Provinsi
Bali ke masing-masing desa
adat. Kecuali desa adat yang
wilayahnya berada di bawah
kelurahan.

Molornya realisasi ini kar-
ena adanya perubahan aturan
dalam rerlisasi BKK Provinsi.
Di mana, saat ini BKK yang
diberikan harus berupa kegiatan
yang diawali dengan pengajuan

proposal. Bukan lagi berupa
dana gelondongan. 'Atulan itu
diberlalmkan mulai tahun 20 16,"
tegasnya.

BKK Provinsi diberikan ke-
pada setiap desa adat sebesar
Rp 200 juta, melalui 190 desa
dinas yang dikoordinir langsung
oleh camat. Dana BKK biasanya
dimanfaatkan desa adat untuk
kegiatan fisik maupun pem-
berdayaan masyarakat sesuai
persentase yang diatur dalam
juklak juknis.

Situasi ini juga berdampak
terhadap agenda pembangu-
rran fisilr mapun nonfisik yang
selama ini memanfaatkan dana
BKKSebab,hingga
tahun kegiatan yang mereka
rancang sejak awal tahunbelum
bisa jalan. Setelah anggaran itu
tr,urm awal fuuptus nanti- ang-
garannya akan masuk dalam
APBDes. Narnun, pihak desa
hanya pwrya waktu empht bulan
untuk pelaksanaan fisik. Semen-
tara ketentuan pengajuan SPJ
paling lambat 10 Jamrari 2016.
Namun, risikonya, jika SPJ-nya
belum masuk sampai batas

akhir. maka dampaknya tahun
20 16, desa tersebut tidak bisa ]asi
mcndapatkan BKK Provinqi.

Persoalan ini sudah beberapa
kali muncul dalam pertemuan
tatap muka Pemkab Karan-
gasem dengan masyarakat di
setiap kecamatan. Banyak ben-
desa adat mengeluh tidak bisa
menjalankan program, lantaran
dananya tak kunjung turun.
Namun, kareira masalah ini
kewenangan provinsi, pihaknya
hanya bisa mengoordinasi-kan
dengan pihak Provinsi Bali.
Meski pihak provinsi sudah
menumnhan surat penjelasan
terkait persoalan ini, namun
sejurnlah desa adat tetap dihan-
tui kekhawatiran menjalankan
prugram yang didarai dari ang-
garan ini Berbeda dengan BKK
Provinsi, BKK dari Kabupaten
Ka:angasem. kat"r Purnn, iidal<
mengalami masalah. Ia mem-
perkirakan awal Juli anggaran-
nya sudah bisa cair. Kepada 190
desa adat sebesar Rp 10 juta,
340 subal< sebesar Rp 3 juta dan
banjar adat sebesar Rp 7.5juta.
(kmb31)
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Dibuat Asal-asalan

Ratusan Embung

Terancam Mubazir
Semarapura (Bali Post) -

Keberadaan ratusan grlb]r"g di Nu_sa pen_ida_ternyata tidak dapat diman-faatkan secara maksimal oleh nJasyarak{.. s"i"-un 
"ilu.i"gkondisinv" """rt,sehing-ga prove_k ini terancam mubazir. ronriisi ini;;;;n'"idk-;Ffr'D nffi;_kungdanmendesakpemerintahmelakuk""iiI'art"it"pia"-i"-"t-""""r'e:ff"?-

membangun embung asal-asalan.
"Eksekutif harus serius yangada diNwapenida. Salah

menangani paceklik air saat satunyayangadadiBanjarCu_
musim kemarau di Nusa Peni- bang, 

-Deia 
S;kti, Nusa penida.

da. Proyek emlung 1gi hgrus pasilnya, 
"-Ui."ii""r"l*diawasi agar bermanfaat bagi dibuat lidak perma-nen hanva

SqsraralaSlujalKetua 9PRD bangunanbak-Vangdiibiplas-tk
I^kbup3ten Klung_k.rurg I Wayan transparan. S,it"ii -"rrig""_llaru. Ivlrnggu (2116) kemarin. kanplastikyangti.takbertahan
- _ I-egislator asal Desa Sakti, l-ami, bak penampungan air
Nusa Penida tersebut mem- $ibya-t tanpa menggrinakan

yang mengalami kerusakan
sebelum dapat dimanfaatkan
masyarakat. Selain itu, penu-
t_up embung hanya mengan-
dalkan asbes bukan kavuieh-
ingg_a pembuat embungisangar
mudah rusak.'Melihai p"oSiel
asal-alalan ini saya sangat ke-
cewa. Proyek asal-asalan sudah
hancur sebelum dlmanfaatkan

ujarnya.
pertanyakan proyek embung besi.Akibatnyal."yifi-ltrloe

Mentrrut Wayan Barr sehar-
usnya embung dibuat secara
permanen dengan memanfaat-
kan bahan yang berkualitas
dan mampu bertahan lama.
"Bila proyeknya tidak mement-
rngkan kualitas, setiap tahun
kita harus mengeluarfan ang-
garan untuk perbaikan. Kalau
dibuat yang permanen bisa di-
manfaatkan masyarakat lebih
lama," jelasnya.

Pihaknya pun meminta agar
pada prciyek embung ke de-
pan dapat lebih serius meng-
garap pekerjaan. Ia mengata-
kan antara tahun 2010 - 2013

ada 200 embung yang dibuat
tersebar di Kecamatan Nusa
Penida.

Plt. Kadis Pekerjaan Umum
(PL) Kabupaten Klungkung,
Ketut Suayadnya menjelaskan
untuk anggaran tahun 2015,
Dinas PU tidak lagi Inengang-
garkan pembuatan embung.
Sedangkan terkait dengan kelu-
han proyek embung yang sudah
ada, pihaknya berjanji akan
mengeceknya ke lapangan.
"Akan saya cek ke Nusa Penida
sambil mengecek pengaspalal
jalan yang dikerjakan," ujar
Ketut Suayadnya. (dwa)
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Gianyar (Bali Post) -
Pem*kab Gianyar tidak lagi menerbitkan ataumeml$rpanjang izin segala bentuk iklan rokok vansdipasary di jalan utama atau protokol Kabupatefr

JiignVar. ?.emerintah memberikan batas hingga akhirbulan ini bagi pemilik iklan rokok di ruas jalan di_
maksud untuk menurunkan alat peraganya.

"Kami sudah bertahap
mengurangi iklan rokok, se-
suai amanat Peraturan Pe-
merintah Nomor 109 Tahun
2OL2. Kami tidak lagi mem-
perpanjang izin iklan rokok
d! jalan protokol. Batasnya
akhir Juni ini, sesala bentuk
iklan rokok di iilan utama
harus dibongkar," ujar Kepala
Bidang Pendataan Badan
l_elayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Gianyar Itomang
Alit Adnyana. Minggri 12U6)
Kemartn.

l\Ienurutnya, sampai saat
ini sudah ada beberapa iklan
rokok di ruas jalan utama

yang diturunkan. Namun
mem-ang ada beberapa yang
masih tersisa. Untuk itr.i, le]
berapa pemasang iklan sudah
berjanji segera menurunkan
reklamenya sebelum batas
waktu yang ditentukan. Jika
batas waktu dilanggar, Alit
menyebut pihaknya bakal
berkoordinasi dengan Satpol
PP untuk membon[kar paksa
lklan yang terpasang.

"Karena kami tidak mem-
perpanjang izinnya, berarti
sampai batas waktu tersebut.
tidak ada lagi iklan rokok di
jalan utama yang mengan-
tongi izin," katanya.

Hal :_lL
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Menurut Alit, sudah ada
zona-zona tertentu laran-
gan pemasangan iklan rokok
yang tercantum dalam pera-
turan pemerintah. Gianyar
juga telah 6s6iliki peraturan
bupati terkait kelas ialan.
Aturan pusat dan daerih itu
kemudian disinkronisasi seh-
ingga terdapat zona yang jelas
mengenai penempatan iklan
rolok. Sebagaimana tertuang
dalam PP No. 10912012 tei
tang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif Beru-
pa Produk Tembakau bagi
Kesehatan, dijelaskan aturan
pemasangan iklan di media
luar ruang. Di antaranya tidak
diletakkan di Kawasan Tanpa
Rokok, tidak diletakkan di
jalan utama atau protokol,
harus diletakkan sejajar den-
gan bahujalan dan tidak boleh

ukuran 72 metet perseigi.
Sementara terkait penda-

patan dari pajak reklame,
Alit mengaku tetap optimis
target bisa tercapai meskipun
ada batasan pemasangan
iklan rokok. IVlenurutnva.

target pajak reklame tahun
2015 sekitar Rp 3 miliar.
Hingga saat ini, perkemban-
gan pencapaian baik triwulan
maupun bulanan telah sesuai
target atau sekitar Rp 250
juta per bulan. (kmb25)

"Kami sudah bertahap mengurangi
iklan rokok, sesuai amanat Pera-

turan Pemerintah Nomor 109 Tahun
20L2. Kami tidak lagi memperpanjang

izin iklan rokok di jalan protokol.
Batasnya akhir Juni ini, segala ben-
tuk iklan rokok di jalan utama harus

dibongkar."

memotong jalan atau melin-
Ke para B idan g pe ndataan fff,xf"fjr"tllyfJ:

izinan Terpadu Kabupaten Gianyar
tang serta tidak boleh melebihi

z
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Kasus Pengadaan Pupuk

idik Temukan DugaanPenv
U

t'Mark-upt' 
Harga

Harga Awal Rp 400, Naik Jadi Rp 2.000/K
Amlapura (Bali Post)

Penyidikan kasus_ dugaan korupsi pengatraan^nypuk tahun 2018 di Karangasem me-rremukan fakta baru yang cukun munsejutL"rr. s'"iirt-r"t"rya, diduga terjadi marh-upharga dalam pengadaan lg-n.tt ie.s"uit. ur"ir p"r"i".ir"-rt perrvidik, ditemukan hargaawal Rp 400 per kilogram. Nimun saat pengada-an 
"t"tiolrr"s 

peternakan, Kelautan danPerikanah, harganya naik menjaai ip Z.O5O p", fif"g*.-.

.Kasi lidsus Keja li Amlapura
Aditya Okto Thohari, Minggu
(2 1/6) kemarin, menyatakin
dugaan mark-u,p harga itu ter_
cantum saat pengadaan pupuk
yang dranggar.kan pada ApBD
Induk 20i3 sebesar Rp 300juta. Sementara harga pupuk
yarrg dianggarkan pada APBD
Pelubahan saat itu Rp 1.500
pel kilogram. dengan toial ang-
garan APBD perubahan sebe-
sar Rp 500juta. Fakta tersebut
diternukan setelah penyidik
nrelakukan pengecekin harga
langsung ke bagian distribu-
tornya- Harganya ternyata
lanya Rp 400 per kilogiam.
Jikapun ditambah onekos
kirirn, total harganya Rp OOO
per kilogram. "Kalau sudah
fakta begitu, sekarang tinggal
dihitung, berapa diang.kat hir-

. Saat ini penyidik KejariAm_
lapura sudah rnenetapkan dua
orang tersangka. yakni Kepala
rrrnas Kehutanan dan perke-

!u3an Karangaser" Xo-u"g
p,ubratayasa (mantan Kepali
Irlrna3 Peternakan, Kelautan
dan tser.tl(anaD) dan Harndani
sebagai^rekanan pengadaan
pupuK. Sebelurnnya, penyidik
sudah rnelaktrkan pernerik-
saan puluhan saksi. Mereka
mengaku pengadaan puptrk ittr
adalah pesanan oknum dewan
di DPRD Karansasem.
. ".Kajari Amlapura Ivan Jaka
ivr w menyampaikan hal itu set_
elah penyidiknya rnelakukan
pemerihsaan terhadap saksiyang dititip berkas aspirasi

, Orang kepercayaan ini bah_
l(an mengawal langsung pesan_
an."malrkannya', ke salah satu
peJabat di-Dinas pertanian,
kemud3an baru diterima ter-
sangka KomSng Subratayasa,
yang bertindak sebagai-KpA

(Kuasa Pe.ngguna Anggaran).
r.\amur, dr.stnggung sejauh
mana keterlrbatan oknum de_
wan tersebut, Ivan Jaka men_
egaskan, pihaknya tidak maumencarl-cari Apalagi tahun
lnr, adatah tahun politik bagi
Kabupaten Kalangasem. .,Ki_
rau memang mengarah ke sana
(oknurn dewan) kami akan te_lusuri terus. Biarkan penyidi-
kan menga.li r_ saja,,, terangnya.
renyrdrk belum ada agenda
rnemeriksa oknum DpR-D ituuntuk mengonfirmasi ket-

prrk melaltrr APBD Induk, clan Kasubag di Bagian Keungan
remKab Karangasem.

qr_sgnya menerirna melalui
APBD Perubahan.'

f, il,lb?1?: 
proseF pengadaan,"

ya t(ecanatan Manggis. Kubu,
Itendang, dan Karanqaserrr.
Tiga kelourpok menerima pu-

oleh seorang oknum dewan itu,
pekan lalu. Dari 20 saksi yang
telah diperiksa penyidik, enari
orang saksi di antaranva kom-
pak menyampaikan adl keter-
libatan oknum anggota dewan
dalam pengadaannya.

$ayangnya, lvan Jaka di_
dampingi Kasi Pidsus Ad.itva
Okto Thohari engsan mem-
beberkan siapa oknum de-
w.an Karangasem itu maupun
identitas keenam saksr yang
menyampaikan keterangan
tersebut. Namun, Kaiari mem-
berikan gambaran bahwa saksi
itu ada dari unsur Dinas Per-
tanian, DPRD Karangasem
hingga saksi dari orang keper-
cayaan oknnm DPRD.terse-

erangan sejumlah saksi terse_but. Keterangan tersebut
masih perlu dida_
lami lagi dengan
kajian lebih iauh.

Meslci sudah menenukan
fakta cu\up terang,' pihaknya
menegaskan masih menunggu
hasil ar-rdit dari BpKp (Badin
Pengawas Keuangan dan pern-
bangunan) rintuk menemuhan
tit ik terang total ker.r_rsian
negirranya. Pihaknya menolak
srapa. oknum yang memper_
matntan halga ittr, karena
saat ini masih daiam penvidi_
kan. Pengadoun p.rtl.,i. tuhr.rn
2013 mencapar 5b0-ton. Satu
kelompok bisa mendapatkan 1
tgp pupuk Pupuk yang sudah
drbelr langsung diberikan ke_
pada delapan kelompok tani di
empat kecamatan, dj antaran-
ya I(ecamatan Manggis, Kr.rbu, but. yang dipercaya nrembawa

berkas aspirasi ke salah satu

Edisi :

Hal :

knin,zL Juni zo(t
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Luas CTA Tak Jelas \/
Suryawan qidak bisa mem-
berikan jawaban yang jelas.
Dirinya mengaku tidak punya
data yang akurat soal itu.

Suryawan hanya mampu
memaparkan kalau hasil
kontrak tanah tersebut kini
hanya Rp 10juta/tahun, den-.
gan hitungan harga kon-
trak Rp 150/meter persegi.
Dia mengakui bahwa lahan
CTA yang tersisa saat ini
sebenarnya sangat potensial
untuk dijadikan objek pajak.
Oleh karenanya ke depan
pihaknya akan melakukan
pendataan kembali soal ta-
nah tersebut sambil melihat
kembali payung hukum soal
hak penggarap lahan CTA.
"Kita bakal melakukan pen-
dataan ulang terhadap lahan
CTA agar bisa mendapatkan
data yangjelas," ujarnya. Se-
lain itu pihaknya juga bakal
meninjau kembali soal nilai
kontrak tanah yang masih
sangat renda}. (Fnb40) _

Nilai Kontrak Hanya Rp 1504{2
Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten
Bangli selama ini memiliki
aset berupa lahan cabutan ta-
nah asing (CTA). Hanya saja
aset y:rng banyak berlokasi
di Kecamatan Kintamani
tersebut keberadaaanya kian
tak jelas. Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda) selaku
pihak yang selama ini me-
mungut setoran dari kon-
trak lahan tersebut bahkan
tidak mengetahui secara pasti
berapa sisa luas lahan CTA
saat ini. Dispenda hanya men-
gaku mendapat setoran dari
kontrak lahan tersebut Rp 10
juta/tahun, dengan hitungan
nilai kontrak Rp 150/meter
persegi (m2).

Kepala Dispenda Bangli
Gede Suryawan saat ditem-"ui lahan cabutan tanah asing.
belum lama ini mensakui Agarbermanfaat,pemerintah
bahwa Pemkab Bangli me- se;ak saat itu memberikan
mang memiliki sejumlah bi kesempatan warga_pribumi
d.anglahan CTA di i{intamani. untuk melggarap lahan CTA
Adapun yang dimaksud lahan tersebu-t dengan sistem kon-
CTA adalah lahan milik orans trak. Kemudian terbit SK
asing yang ditinggalkan pemil tsupati yang. memberikan
liknS'a, selaljutnya diiatat peluang kgnada warga untuk
sebagai aset mili-k Pemkab memohonkan tanah tersebut
Bangli. Sury:rwan menjelas- menjadi hak milik.
kan keberadian lahan CTA di Warga yang dibolehkan
Kintamani tidak terlepas dari Pemohonkan lahan tersebut
sejarah Bangli dengan Cina. hanyalahyang-sudahmenjadi
Dimana padimasa Jilam, lah- pe.nggalaP selama. puluhan
andiKilitamanibanyakdih.r,ri tahun' Sejak saat itulah be-
dan diluasai *^tgubior. berapa lahan CTA kemudian

Namun, kemudian lahan_ beralih menjadi milik warga.
lahan tersebut ditinggalkan Sementara sisa-nya-sampai
begitu saja oleh p"--ilik.rya. sekarang..plsih-ada yang
Dair oleh'pemerintah, tanah menjadi milik Primkab Bangli.
tersehut selaniutnva diambil Namun saat ditanya menge_
alihdandisebdtdeneanisti_lah nai berapa luas lahan CTA.

Gede Suryawon

Edisi
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Pungli di parkiron E,
Pelobuhqn Bu/e/"ng,

Singa.raja (Bali post) _

- 
P-ada musi-m imi""'"-hi, obiek Dr,, ", 

Blnrgkpihakberharappenataandisini

f, 1ilf",[T:il!",""J,-]$,-,._fl,i,,*trf ,:,."l*,*[t* j",ltn6,"J,i,ill"11*:
Jungan wisatawan
m a u p u n * i s a ta * a I 

a o --"' tir' ? * i. J#r 5r".:-, tlffi ""i?f, :i'*Xffi f fl:;*,'*}::.Yd'*
-^ili IVi"i;;';';;" ;"f-1fii[?:1fr:'; 3 

ta s n,3 qs" L' ii,';il Ka ra u peda ga ng di-peda gan g m aka na n,' m inum a" i"" ;;i"; AH:'f 'j#?3;. 
va ng bertansg,r nglu r"a b, "

ifffi?X fiilif'rfi:i'r-t^'#Hffil . x;oiripj.'iuao"" Burereng Drs Gede

fl19^'3: parkiinya se$"g ai-"]rf;liili luvasa' M Pd. mbngharapka"n 
"d" ;t ,-pedagang untuk berjuar"r. u.irvJ**il" ursast p,edagang di kiwasan tem-pat parkir

;I:J# " "' 
o a t a k s ii u n gu t, 

" 
i* i *, "!i, i lf:iif ii'-:1il ilf ,Til ? "ffi 11? 

"'"".'11salah sa tu pengunj ung, Kadek suarsa, ffiT?,Ll'-:T:f, lil'l*i'r"i"riui JJ-

mil?l; #ilf,il tr "#:}irdFff :elimtr ;.",:ilt"{:HHil:T?l
gang susrru -";";-u'i'in;:rleflX*#".1?; 3J9i1ryrgf'rJ;'#d"';,syansberjuarantanpa izin. :l::Tpit parkir, kerap menyufitf.u', ["r-

."Sekarang *uruh.::T'awur Banya- ili?i1jf,l?:il##:lJ"ar tu*ur,. k,r,,
i:fil, ::j1?;ffs1ffi'"1$; tXlJ"{mll pu t.,va,"a, i,- atl ii,,",# I #f"Hli"*;'
inva,memang tl.i'"k seperri ;;i;];il; ualam waktu dekaf ini, s"y-*l*t"r-
|""*X,ff"tt,".tjar s,ra.sa, rrar"gs" (2"vd JanJr-menurunkan tim -".,g".""k a"g"""

-"1** n*;*r-.ur*1"# i#i#l#,r;i-a:lf:-*x#gutan lia_r, pedagang Daru
pun duzinkan berjualan, den_gan catatan dia membayar

i,lT'f,#:T'jilr-',j:8terku.mpul, lalu diserahkai
Kepada oknum pegawai Unitrengelotaan Teknis (UpT).
Aeberadaan ODTW Eks
relabuhan BuJeleng di bawah
lnstansr Drsbudpar Bulgleng."Pengelola sekarang mrnta
membayar setoran Rp 500
nD,u. Saya tahu karena ban_yaa.ieman saya bekerja dis,ll_t1!ry"
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Terllait Kasus Penyelewengan BBM| Bersubsidi

Eksekusi PT SB
JaksaTunggu

SalinanPutusan M
Denpdsar (Bali Post)

Harapan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri
(Kejari) Denpasar untuk menghukum bos PT Sembilan Pilar (SP)
dengan hukuman pidana penjara selama empattahun, sepertinya
dipenuhi Mahkamah Agung (MA).Walau di pengadilat tingkat
pertama yakni di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar tuntutan jaksa
sebagian besar diabaikan, namun MA justru mengabulkan kasasi
jaksa penuntut. Yakni, dikabulkannya owner PT SP terdakwa I
Made Wirata dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 20
miliar, serta satu kapal tanker dirampas untuk negara.

Hanya. tim JPU dari Kejari Den-
pasar belum bisa melakukan eksekusi
karena salinan putusan tersebut be-
lum diterima. "Eksekusi bisa dilaku-
kan jika salinan putusan (MA) sudah
kami terima," ujar Kasipidum Kejari
Denpasar Ketut Maha Agung. Untuk
itu, jaksa sebagai lembaga yang akan
melakukan eksekusi, telah bersurat
ke MA untuk mempertanyakan soal
putusan MA tersebut. 'Ya, kita sudah
bersurat," imbuhnya.

Menurut pihak kejaksaan, Min-
ggu (2116) kemarin, surat itu sudah
dikirim pekan lalu. "Jika salinan
atau pemberitahuan putusan itu
sudah kami terima, tentu kami akan

penjara selama 4 tahun ditambah
denda Rp 20 miliar subsider 6 bulan
penjara. Sedangkan, barang bukti
berupa solar, enam unit truk tangki,
sebuah kapal tanker, dua unit tangki
duduk, enam unit mesin Alkon
dan lainnya, semuanya dinyatakan
dirampas untuk negara. Terdakwa
dituding melanggar Pasal 55 UU No.
22 Tahun 2001 tentane Minvak dan
Gas Bumi.

Majelis hakim yang diketuai Ko-
mang Wijaya Adhi, tidak sependapat
dengan tuntutan jaksa. Hakim akh-
irnya menjatuhkan hukurnan enam
bulan penjara dan denda Rp 224juta.
Selain itu, kapal tanker dan truk

ri
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lakukan eksekusi," sebut jaksa.
Sementara dalam putusan yang

termuat dr website Mn-nI densai
nomor Putusan 47 4 WPid Sus/2014,
sebagai ketua majelis hakim adalah
Zaharuddin Utama dengan anggota
Suhadi $.an Prof. Surya Jaya dan
diputt qre]'ia 

12 NovemLer Zoi+ lalu.
Pada po-3knya. MA mengabulkan
kasasi jaksa dan menolak kasasi
terdakwa.

Sebelumnya, kapal tanker milik
PT SP ditangkap Polair Mabes Polri.
Ini terkuak, bermula dari tertang-
kapnya mobil tangki berisi solir
DK 9505 AF milik PT SP, Kamis
9 Februari 2012 di w.ilayah Nusa
Dua. Hasil penyidikan akhirnya
diketahui solar tersebut adalah solar
bersubsidi yang rencananya akan
dijual kembali kepada perusahaan-
perusahaan swasta dengan harga
yang lebih mahal.

tangki juga dikembalikan ke Wirata.
Vonis ilu jauh dari tuntutan jaksa.
Jaksa kemudian banding. Majelis
hakim tinggi Pengafilan Tlnggi@T)
l)enpasar menyatakan terdakwa I
Made Wirata terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana menyalahgunakan
pengingkutan dan niaga BBM yang
disubsidi pemerintah dan mens-
gunakan surat palsu. sebagaimanla
dimaksud dakwaan kedua Pasal 263
ayat2 KUHP.

Oleh karena itu, maielis hakim
PT Denpasar menjatuhkan pidana
penjara selama satu tahun dan denda
sebesar Rp 500juta kepada terdakwa
I Made Wirata. Dengan ketentuan,
apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan kurungan 

-se-

lama enam bulan. Selain itu, 
-barang

bukti berupa enam unit truk tanski
dan BBM jenis solar sejumlah 88.4b0
liter dirampas untuk negara. Kedua
pihak lalu mengajukan kasasi dan
ekhirnya kasasi jaksa yang dikabul-
kan. (kmb37)

_ Di persidangan, JPU Gung Satya
bersama Denny Iswanto menuntut
owner sekaligus Direktur PT SP,
Wirata, dengan tuntutan hukuman
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BERAS - Ketua DpRq_Jembrana r Ketut tiiiliilil
bersama Wabup dan Ka-jari Negara 

"oit *"n"g"""i
sampel beros di Dolog ahhir pehan lalu.

PNS. TNI hinssa KK mis-
kin. 'Kalau dika-takan protap
(prosedw tetap), itu kan ala-
san saja. Nanti kami akan bi-
carakan dengan Kementerian
(pertanian)." ujarnya. Diberi-
takan sebelumnya. adanya
beras yang kualitasnya buruk
ini didapati oleh rombonsan
lorum Koordinasi Pimpinan
Daerah (FKPD) saat melaku-
kan sidak kebutuhan pokok di
Dolog, Penyaringan.

Saat itu Ketua DPRD.Jem-
brana yang ilut sidak menda-
pati butiran beras yans mulai
menghitam dan liondisinva
remuk firecah seribu). Berhs
itu rencananya juga disiapkan
untuk Operasi Pasar dan
jatah raskin bagi masyarakat
Jembrana. Sampel yang di-
ambil dari karung "beriulis

beras Bulog di gudang itu
terlihat pecah-pecah.

Sementara menurut petu-
gas, beras dari Bulog itu
merupakan pengadaan dari
Bulog Provinsi-dan Dolos
hanya menerima sesuai orl
deran dan melakukan pela-
belan. Selain dipasok-dari
lokal Jembrana, juga dida-
tangkan dari NTB dengan
harga Rp 7.300 per kilosram.
(kmb26)

Terkait Raskin Kurang Berkualitas ,
Dewan akan Koordinasi

dengan Kementerian
Negara (Bali Post) -

Ditemukannya beras
yang kualitasnya rendah
di Depot Logisfik tDolog)
Tembles. Penyaringan pem-
buat DPRD Jembrana gerah.
Dewan berharap semua ba-
han pokok yang bersubsidi
tidak luput pengawasan dari
semua pihak. Pasalnya. ser-
ing terjadi antara regulasi
dan implementasi di 6awah
tidak sinkron. Ketua DPRD
Jembrana I Ketut Sugiasa.
MittSCu (2116) kemarin men-
gatakan terkait masih adanya
beras kurang berkualitas ilu
harus disikapi serius.

Dewan akan membicara-
kan ini dengan Bulog guna
mengetahui standar beras
subsidi. Pihaknya tidak meng-
inginkan ketrka sudah didis-
tribusikan ke masyarakat
ada beras yang berkutu
dan kualitasnya rendah.
"Pemerintah memberikan
subsidi ke masyarakat jan-
gan sampai menurunkan
kualitas," ujarnya. Ke depan,
masyarakat harus dijamin
merasakan beras yang layak
dikonsumsi. walaupui beras
subsidi.

Apalagi beras di Doloe itu
juga didistribusikan untuk
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Air Danau Batur
Tak Layak Konsumsi

Bangli (Bali Post) -
Air danau Batur yang selama ini menjadi sumber mata air untuk beberapa

wilayah di Bali kondisinya kian memprihatinkan. Pabalnya, pengecekan kon-
disi air yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Bangli beberapa waktu lalu
hasilnya mencengangkarr, yakni Chernieal Oxygen Demand (COD) d,an Biological
Oxygen Demq.nd (BODI semakin meningkat. Atas kondisi ini, air di danau Batur ini
diindikasikan tidak layak dikonsumsi.

Kepala BLH I Made Alit
Parwata, Minggu (2116) ke-
marin mengungkapkan BOD
merupakan parameter pen-
gukuran jumlah oksigen yang
dibutuhkan oleh bekteri untu-k
mengurai hampir semua zat
organik yang terlarut dan ter-
suspensi dalam air buangan.
Begitu juga halnya dengan
COD yang merupakan jumlah
oksigen yang dibutuhkan untuk
mengoksidas i zat-zat orgairik
yang terdapat dalam limbah
cair dengan memanfaatkan
oksidator kalium dikromat
sebagai sumber oksigen.

Dari penjelasan itu, dikata-
kan, BOD air danau saat ini di
atas 2,5 mglliter. Padahal baku
mutu air layak minum hanya 2
mgAiter. Demikian juga halnya
dengan COD yang mencapai
13,7 mg/liter. Angka ini lebih
tinggi dari persyaratan mak-
simum yang mencapai 10 mg/
liter. Dikatakan lebih lanjut,
tingginya kadar COD dan BOD
ini akibat adanya air yang ber-

campnr zatpadat yang berasal
dari kegiatan rumah tangga,
pertanian, perdagangan dan
industri yang masuk ke danau
tanpa diolah sebelumnya.

"Pembuangan limbah tanpa
diolah menjadi salah satu pe-
nyebab semakin tercemarnya
air danau. Seperti sekarang ini.
menjadi tidak layak minum,"
jelasnya. Diungkapkan Par-
wata, untuk mencegah pence-
maran air danau ini, pihaknya
sudah sering memberikan im-
bauan kepada masyarakat.
Namun sayang, hal itu tidak
mendapat respons yang baik.
Adanya peningkatan COD
dan BOD ini menunjukkkan
kesadaran masyarakat dalam
menjaga kebersihan air danau
masih kurang.

"Pembinaan kami sudah
berikan. Padahal hal itu sangat
penting untuk ke depannya. Na-
mun, masih saja ada yang lang-
sung buang limbah ke danau
tanpa diolah," ujarnya. Untuk
menyi-kapi persoalan ini, Par-

wata meminta masyarakat agar
air limbah yang akan fibuang
ke danau harus diolah lebih
dahulu sehingga memenuhi
standar air limbah yang telah
ditetapkan pemerintah.

Selain itu, masyarakat tidak
membuang air limbah rumah
tangga langsung ke dalam
perairan. Hal ini untuk mence-
gah pencemaran air oleh bak-
teri. Demikian juga dengan li m -
bah radioaktif harus diproses
dahulu agar tidak mengandung
bahaya radiasi sebelum dibr.rang
di perairan. Sedangkan untuk
Iimbah perikanan, Parwata rhe-
minta pemeliharaan ikan harus
menggunakan teknologi ramah
Iingkungan serta manajemen
budi daya yang baik dan sesuai
prosedur.

"Masyarakat harus mem-
biasakan mengolah limbah
sebelum membuang ke danau.
Air danau ini digunakan
banyak orang. Jadi kebersi-
hannya harus diperhatikan,"
tegasnya. (kmb45)
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Bupati Artha Beri 860 Beasiswa

Mahasiswa Berprestasi
$4LA_H saru program

q1$aJan Pemkab Jem6rana
di bi4ans pendidikan adalah
pemberian beasiswa untuk
mahasiswa Jembrana yang
berpre-stasi. Di semestei perl
tama_Tahun 2015 ini (.lu.rr-
ari - Juni) Pemkab Jembrana
me_nyerahkan beasiswa ke_pada 860 orang mahasiswa
le_n^ggn total dana sebesar Rp
2.580.000.000. penyerahan
Deaslswil secara simbolis
drlakukan oleh Bupati Jem_
brana I Putu Artha di Ge_
dung Kesenian Bung Karno
ivtrnggu (2116) kemarin.
, Turut hadir pada penyera_
han -tersebut Wakii Bupati
Jembrana Made Kemb'ang
Hartawan. anggota lpnd
cJembran:l Ni Made Sri Su-
lq1p1 d3n sejumlah Kepala
p_$fD Pcmkab Jembrana."Hai. tersebut menunjukkan
komrtmen kami dan bentuk
perhatian pemerintah daerah
yang memandang pendidikan

Data Beasiswa Mahasiswa Berprestasi tahun 201j.2015

P-q|S ISy4 -_ p e ny e r a h a n b e_a si s w a p 

" 
i ii o rn a h a ei sw aberprestasi Kabupaten Jembrana.

PROGRAMBEASISWA 20r 1 z0L2 2013 2014 2015
ANGGARAN Rp Rp Rp Rp Rp

JAN- JUN 1.512.000.000 2.022.000.000 2.229.000.000 2.529.000.000 2.580.000.000

JUL - DES 1.37.1.000.000 1.812.000.000 1.935.000.000 2.103.000.000

rlll ',r:,',!'

JUL - DES 458 orang 604 orang 645 orang 701 orang

Sumber ; Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana, 2015

ffih
tr
I'

67{ orang 743 orang 860 orang
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sebagai prioritas utama,"
kata Bupati Arth4 saat mem-
berikan pengarahan.

Artha juga mengapresiasi
mahasiswa Jembrana yang
sudah mau belajar dengan
sungguh-sungguh dan memi-
Iiki nrestasi baik.

Aitha berharap beasiswa
yang diperoleh dimanfaatkan
secara tepat dan bijak untuk
memenuhi kebutuhan kuliah.
Dia juga berharap bantuan
nanti mampu mengurangi
beban para orangtua asal
Jembrana yang umumnya
menguliahkan anak-anaknya
ke luar kota, sehingga sudah
tentu tidak hanya keluar bi-
aya untuk keperluan kuliah,
namun juga kos dan kebutu-
han hidup sehari-hari.

"Manfaatkan dengan baik
beasiswa yang diperolah,
jangan sampai dipergunakan
untuk hal negatif. Dan kepa-
da seluruh mahasiswa saya
berpesan untuk menjaga

nama baik Jembrana s$nasa
mengenyam pendidikan,"
tambah Artha. Sementara
Wabup Kembang menga-
takan semenjak kepemimpi-
nannya bersama Bupati
Artha, pemerintahannya
sangat konsisten memper-
tahankan dan meningkatkan
jumlah anggaran, yaitu pada
Tahun 2011 sebanyak Rp2,8
miliar, Tahun 2012 sebanyak
Rp3,8 miliar, Tahun 2013 Rp
4,1 miliar, Tahun 2014 Rp
4,6 miliar, dan Tahun 2015
meningkat menjadi Rp 5,1
miliar.

"Di samping peningkatkan
jumlah anggaran juga dilaku-
kan perbaikan sistem pen-
erimaan beasiswa ini, yang
sangat selektif, agar tepat
sasaran, sehingga tidak ada
persoalan di kemqdian hari,"
terang Kembang. Bahkan
menurutnya, tahun depan
akan diprogramkan ada ku-
liah gratis 20 orang ke luar
negen.

Semestinya tahun ini su-
dah bisa terlaksana karena
terbdntur waktu, sehingga
dilaksanakan tahun depan.
Kepala Dinas Dikporaparbud
Kabupaten Jembrana Nen-
gah Alit, menjelaskan secara
rinci program beasiswa seba-
gai berikut.

Dalam laporannya, Nen-
gah Alit menyampaikan bah-
wa pada semester I tahun
2015, jumlah mahasiswa
yang mengajukan beasiswa
sebanyak 882 orang dan 22
orang tidak lulus seleksi. "Se-
tiap mahasiswa menerima Rp
3.000.000 per semester yang
dicairkan dua kali setahun
dan langsung ditransfer ke
rekening masing-masing,"
kata Alit. (adr695)


