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Singaraja (Bali Post) -
. _D_e:v3n dan_ pemerintah daerah menyepakati untuk membahas lebih awal

APBD Perubahan 2015. Percepatan pem-bdhasan ini karena pemerintah daerahtidak ingin program yang sedang berjalap mandek karena mequnggu pemba-
hasan APBD Perubahan. Alasan lainnya, farena Buleleng sebalai tli""'""-uit
P-ekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali S{ptember 2015 riendaiing dipastikan
akan_menyita waktu b"ty$ Atas kondis! ilr-i, dewan dan eksekutlf ri""""J"it""

agenda dipasti
nyita banyak

sejumlah
akan me-

satu kegiatan itu
juknya Buleleng

Salah
ditun-
tuan

rumah pelaksanafn
lali yang dihelatlSeptember
2015 mendatang. Tidak ingrn
kedodoran dalam membahas
dokumen keuangan itu, pemer-
intah mengajulan pembahasan
APBD Perubahan lebih awal,
sehingga pela ksan€ran pnogr.rm
yang sudah disusun melalui
APBD indukbisa terus berjalan
dan beberapa kegiatan seperti
Porprov BaIi itu bisa digelar
dengan lancar.'Tadi sudah kita
sepakati untuk bulan depan
APBD mulai dibahas. IGrena
ini penambahan atau biasa
kita sebut suplemerl sehinga
pembahasannya akan bisa
kblar fuustus mendatang dan
ini jWa sekaligus untuk mem-
percepat pelaksarulan program
yang sudah disusun dalam
APBD induk," katanya.

Puspaka menambahkan,
dalam APBD Perubahan nanti
akan dilakukan penyempur-
naan pos anggaran. Penyem-
purnaan ini karena Buleleng
menerima kucuran dana yang
bersumber dari APBN cu-
kup besar. Dia mencontohkan,
alokasi dana desa, pemerintah
pusat menambah anggaran-
nya dari awfiya Rp 16 miliar
kini ditambah sebe$ar Rp 20,6
miliar. Masuknya itambahan
kucuran dana desp dari pe-
merintah pusat inil, Buleleng
akan mengelola totaf dana desa

APBD Perubahan selesai dibahas pada Agfrstus 2015 menaalang
Hal itu terungkap ketika

Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) menggelar ra-
pat bersama Badan Anggaran
(Banggar) DPRD Buleleng di
ruang kerja pimpinan dewan,
Rabu (2416) kemarin. Rapat
dipimpin Ketua Dewan I Gede
Supriatna. Sementara ekse-
kutif dipimpin Sekkab Buleleng
Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P.
didampingi Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Buleleng
Gede Dharmaja, M.Si.

Dalam rapat tersebut ter-
ungkap, pembahasan APBD
Perubahan 2015 ini rancan-
gannya sudah dipersiapkan
dan segera mulai dibahas ber-
sama DPRD Buleleng. Pem-
bahasan mulai awal Juli dan
ditargetkan APBD Perubahan
sudah ditetapkan pada Agus-
tus 2015 mendatang. APBD
Perubahan itu sebenarnya
hanya menambahkan pos pen-
ganggaran di seluruh SKPD
yang mengacu pada program
yang sudah dijalankan pada
APBD induk.

Sekl<ab Buleleng, Ir. Dewa
Ketut Puspaka. M.P., usai
rapat mengatakan, alasan
mempercepat pembahasan
APBD Perubahan ini sudah
menjadi komitmen pemerin-
tah daerah untuk membahas
dokumen keuangan ini den-
gan lebih awal. Hal ini untuk
menghindari tersendatnya
pelaksanaan program maupun
kegiatan yang sudah di"usun.
Selain itu, dalam beberapa

bulan ke depan yang akan didistribusikan ke
129 desa lebih dari Rp 36 mil-
iar. "Dana desa ini akan kita
distribusikan sesuai proporsi
yang sudah disusun. Desa-desa
pun mulai mengemas pengang-
garannya dalam dokumen
APBDes," tegasnya.

Buka n ha+ya itu, menginjak
pertengahan tahun ini, Bule-
leng akan rnpnerima kucuran
dana yang juga dari pem.er-
intah pusat melalui pos dana
alokasi khusus (DAK). Tamba-
han DAK yang khr.rsus untuk
bidang pertanian ini mencapai
Rp 13 miliar. Tambahan dana
ini menyukseskan program
nasional yang digagas Presiden 

_

Joko Widodo yang mencanan-
gkan swasernbada pangan.
Sesuai petunjuk teknis, DAK
ini programhya sudah jelas
dan diatur oleh pemerintah
pusat. sehiqgga pemeli.otah-
daerah tinggal menjalankan
program yang sudah diarahkan
tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD
Buleleng, I Gede Supriatna,
mengatakan. pada prinsipnya
dewan sangat setuju untuk
mempercepat pembahasan
APBD Perubahan tahun 2015.
Dia mengatakan, percepatan
pembahasan ini tujuannya
agar program yang kini sdang
berjalan tidak akan mandek
karena menunggu pembahasan
APBD Perubahan. "Kami san-
gat setuju dan komitmen ba-
gaimana APBD Perubahan ini
bisa kelar dalrm dua bulan ke
depan ini," katanya. (kmb38)
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Dugaan Penyelewengdn padung,/

Giliran Karo Hukum

Bali Dimintai
Denpasar (Bali post) _

-_ Pu,q 
hari ini, sejumlah pejabat Pemprov

k Kejak-
prov Bali

Bali {imintai ["t"r""gu" ot"t,
s-aan'I'rnggi (Kejatil Bali. Setelasaan Tinggi (Kejati) Ba'ii. setel;li5"iaHrr"r, ifitiCokorda lgm qvuq. Ra b u t z +76t k"tr"iH""""""i iu.memanggil saksi dari Biro Hukun FeJI",-r""fiit;"Hariini lkemarin - red)

Bali.qart.-ln-l (Kemarrn - red) yan$ dimintdlketeran-
gan adalah Karo Hukum p";;;;B;ii"ffa?idi.,,.
Ng,ll'3\ tu{ g, " seb ut Kas ip ";i;; 

-Fi ;il;l illij riNgurah Arda,".J"t i,
tsali Ashari Kurniawarr.

Kejati

Dia diperiksa terkaii kasus dusaarflpunyulu-
wengan pembaeian
(PHR) untuk enim l

hotel danl iestlra"
en di Bali.lPpnvidit

y_ang memeriksa adalah I\l
Jasa- Dqlam perkara,ini,

Penyidik
lan Ketut

"r qga.. Dalam perkara.ini, hingga ft 
"UrJ 

i[e_"rr"sudahada 20. sdksi ydng diperilia p*r]lit]ii""_
ya, oerum aoa yang mengarah atau tdlindikasitersangka dalam kisus vans terhnnoltil, ha-L^+rersangKa dalam kasus yang terbongkilr berkatlaporan anggota DPRD i;ffi;fi.'"^il' "'

sementara terkait pem-eriksaan Se[<daprovBali -Cok 
pemayun, :"t.u Uud"T;;;ii;;""-

gellka+ pu-"iit.a"r, Jilrt"tu"'"1 uif,r.r a"r,P-HR-tahun 201.1. Mengapa pemeriksaln LmuZ'Ya. karena datanya l""v"U'tuiu"";];' '"
Sebelum Cok pLmayun. 

ltt"r;'";,bungkapperka-ra ini memang sejumlah p"j"l"fl["if aidaerah sebagai penerirna mau-p_un aifroffi l-na4
sud.ah dimint"i kutu.ung;; fr;i.,i il;iu .u"tini belum ada kenaikan sratus atas pen$blidikan
51:""3 nr ;. w.a lnya _dilap";f;;#;;ti Si,no
n ab.upaten Badung Nyoman Sentan;ltu.

r9J1pa! yang sudah diperiksa, selairl Kadis-penda Badung Adi Ar"ur". ti* pu"yra;k l;;i"."ougaan penylEpangan pHR juga sudah memer-rKsa mantan.Kadispenda Bali Wayan Sltrarjana,yans_saat ini Sekwan DPRD Bali. peia$i;;Lin_
p^1.. {ldi:g"nda Kota De"pu.", b"#" H"_uai,
x.?"."?^S l(euangan_ Bangli I Ketut \prjana,
?_tl'. ,1"o Kasubag Keuangan Tabananl Wayan
/rnmDawa. 

+da Juga pejabat dari Klungkuns danseJumlah pe;abat lainnya. (kmb37) r
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Garap Area Publik,/
PEMKAB Klungkung kini mulhi

serius urtuk merancarg alea publik.
Hal ini ditandai dengan adanya Errcaoa
dari Pemkab untuk membangun ta-
man kota dan rest area. Bahkan untrik
mewujudkan hal itu perencaraannya
akan dianggarkan pada APBD Perubb-
han Tahtm 2015. ?emkab rcncananya
membangun taman kqta di sebel4h
selatan Pemedal Agung yang bera{a
satu lingkungan dengan objek wisafa
Kerta Gosa. Taman kota tersebut akdn
dibaneun di atas tanah Pemkab yang
saat ini masih berdiri tiga unit rumah
dinas," ujar Bupati KlungkungNyoman
Suwirta. Namun, kata dia penataan di
sekitar Pemedal Agung akan dikmrdi-

nasikan dengan pihak Ptui Klungkung. Selain taman kota, Pemkab
Klungknng juga berencana akan membangun rest area atautempat
Lstirahat di sepanjang pesisii pantai Belatung, Desa Pesinggahan,
Kecarnatan Dawan. Dalam penataan di lokasi rni, bupati meminta
agu dilakukan secan sederhana dan tidak jauh-jauh dari lmgkungan
sekitar. Bahkan bupati juga berharap dalam melakukan pe4ataan
tersebut, tidak sampai menggr.rsur pemukinam warga. 'Kita tata satu
kesatuan dengan warga di sana, tidak banyak ada perubahan. Yang
jelas, kami akanberdayalan masyarakat," jelasnya. Selaindua haldi
atas, Bupati Suwirta juga mengatakan akan menata atau memban-
grur pelabuhan ralryat di Desa Pesinggahan, Dawan. Perencanaan
terscbutjuga al<an dilengkapi dengan adanya pasar desa termasuk
pasar ikai. (krnb)

Nyornan Suwirta
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Dispenda

Kejar 4 P
Denpasar (Bali

DinasPendapatan
memasang target
pendapatan daerah.
irnya triwulan kedua
ini, Dispenda BaIi
empat persen pendapata
galami sedikit kendala c

daraan Bermotor (BBNI
bagi kendaraan
peroleh baik dari
sia (Gaikindo) maupun
penurunan," ujar Kepal
Made Santha. Rabu 12+

Menurutnya,'
sepeda motor ini
tan daerah dari
patan pada triwulan
tercapai. Meskipun,
seperti Pajak
Permukaanbisa
tis di BBNKB sajtrs dl 5IJNKIJ sata. Sesu.
bulan kita melakukan la
untuk mengatasi
kita melakukan ralia
pajak supaya dia
BBNKB 2 (balik naia
red)," papar Santha.

Selain it-u, pihaknya
gabungan di UPT
bupaten/kota. Begitu j
hubungan, sudah mem
bagi kendaraan sewa
para dealer untuk
nama bagi kendaraan
kita, tentunya akan
titi-k kritis kita yang ku
itu. Sekarang kan masi
ke depan, kiti lihat lag,,
ada kendala." harap Sin

Dikatakannya,-tar
Rp 3 triliun. PKB dan
nyumbang sekitar Rp 2,2
kontribusi dari BBNKB
triliun. (kmb32)

iiwulan

melal
asing.
slalui
uang
eqa si

red).

Bali
dihar

. Darii

patan

keduaini
dari total

berakh-
pa hari

mengejar
ngmen-

Ken-
BBNKB

ya4g kita
rillndone-

terjadi
Bali I

aurt
pendapa-

penda-
tidak

jak lain
jakAir

kita kri-
dari 1,5

strategis
ma,

wajib
urusan

second -

n tazta
ing ka-

Per-
n

dengan
1 (balik

pan

persen
6 hari

n tidak

un ini
.n me-

lah itu,
n Rp 1,2
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Biafa Balik
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Kasus CPNS

uan draDewi Diperiksa
sebagai Saksi Jagrem

Tabanan (Bali Post) -
Tim penyidik kejaksaan

negeri (Kejari) Tabanan terus
melakukan pemerilsaan lan-
jutan terkait kasus dugaan
pemerasan CPNS di lingkun-
gan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan @KP) Tabanan
yang menyeret dua nama
petinggi di dinas tersebut
yakni I Gede Jagrem, mantan
Kabid Angkutan dan Candra
Dewi, Kasubag Hukum dan
Kepegawaian.

Setelah menetapkan ke-
duanya menjadi tersangka
dan melakukan upaya pe-
nahanan, tim penyidik Ke-
jaksaan kembali melakukan
pemeriksaan lanjutan. Jika
sebelumnya, penyid ik memer-
iksa masing-masing dua orang
saksi yang meringankan para
tersangka, Rabu (2416) ke-
marin, giliran Candra Dewi
diperilsa sebagai saksi kasus
perkara terhadap tersangka I
Gede Jagrem.

Candra Dewi dijemput dari
LP Tabanan untuk diperilsa
sebagai saksi kasus perkara
Jagrem pukul 09.00 wita. Tiba
di Kejari Tabanan, Candra
Dewi kemudian dibawa ke
salah satu ruangan untuk
selanjutnya dilakukan pe-
meriksaan oleh jaksa Eka
Pariarsini, S.H.

Setidaknya selama em-
pat jam mulai pukul 09.00

wita hingga pulul 13.00 wita,
Kasubag Hukum dan Kepe-
gawaian DKP Tabanan ini
dicecar 41 pertanyaan. "IJn-
tuk materi tidak bisa kami
sampaikan. Yang pasti yang
bersangkutan memang kem-
bali diperiksa sebagai saksi
kasus perkara Jagrem," ujar
Kasi Pidsus Kejari Tabanan
Fathur Rochman.

Ditanya apakah selama
pemeriksaan Candra Dewi
ditemani oleh tim kuasa hulu-
mnya, pejabat asal Bojonegoro
ini mengatakan jika memang
tim kuasa hukum tersangka
sempat datang, namun tidak
untu.k mendampingr sebagai
pengacara.'Karena posisinya
diperiksa sebagai saksi, maka
tidak perlu didampingi oleh
pengacara," jelasnya.

Selama pemeriksaan, Can-
dra Dewi dinilai bersikap
kooperatif. Usai pemeriksaan,
rencananya, Kamis (25CI hari
ini tim penyidik juga akan
melalukan pemeriksaan terh-
adap tersangka I Gede Jagrem
sebagai saksi kasus perkara
Candra Dewi.

Sementara disinggung ten-
tang permohonan penang-
guhan penahanan terhadap
kedua tersangka yang sampai
saat ini belum ada kepastian,
Fathur Rochman juga be-
lum memberi jawaban pasti.
(krnb28)

IEuisi, t^rn,r.?4gr!Lhotg

Hal :16-
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npasar

ai cakupan pelayanan
46 persen, ditegaskan Ma-

karena masalah
yang terbatas. "A.kses air
sebenarnya sudah di atas

tengah berupaya menuju

ang segera dlgarap yaltu
pipa Waribang - Jl. WR

dengan harapan air dari
nu masuk ke tengah kota.

dari Blusung ini akan
nva tersiring ke baratuanya tergiring ke barat

," jelasnya.
perbaikan selanjutnya,

putra, akan digarap suplai
Penet. "Hanya, untuk

ini baru akan terlaksana
i mendatang. Sebenarnya,
siap, tetapi provinsi yang
pasang pipa setelah ada

k itu. Artinyai tahun
dari Tukad Penet baru
Denilasar Barat dan Den-
ra," jelasnya. (krnbl2)

Bali Posuara

PDAM Kota Denpasar,
ngan. Para pelanggan

PDAMK,
Defis

Denpasar (Bali Post) -
Kebutuhan air bersih makin

gkat. Namun, cakupan Pelayanan
rusahaan Daerah Air Minum @Dl
Kota Denpasar baru mencapai
persen. Artinya, masih banyak wa
Denpasar yang menggunakan air
nah untuk memenuhi kebutuhan
air bersih. $ampai April 2015,
memerlukan pasokan at 7.652
per detik, sedangkan kapasitas
baru mencapai 1.260 liter per detil.
menunjulkan kondisi dalam ka
defisit suplai.

Direktur Utama PDAM Ko
Denpasar I Putu Gede Ma
mengaku telah melakukan
bagai upaya. "Memang ada defir
yakni antara suplai dan dema
ada sehsih 200 liter/detik, sehi
dampaknya Denpasar Barat
Denpasar Utara masih belum bi
kita atasi," ujarnya di sela-sela tt
pelanggan, Rabu (2416) kema
di Instalasi Pengolahan Air (IP
Blusung, Peguyangan.

PDAM -Temupelanggdn
Rabu QAG) hemarin di IPA
diajah melihat pengolahan a

AD
'Sr]

Ed isi

Hal

, !gr,L lg,jlql?orn
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dilakukan.

di Jatiluwih Distop
Tabanan (Bali Post)

Satpol PP Kabupaten Tabanan akhirnya mengambil tindakan tegas dengan
menyetop pembangunan salah satu restoran di Jatiluwih. Langkah ini ditempuh
karena pemilik mengabaikan penertiban dan pembinaan yang telah tiga kali

"Kami kecewa dengan
kepada investor yang meng-
abaikan peringatan satpol
PP. Kami akhirnya memu-
tuskan menyetop pembangu-
nan restoran tersebut," ujar
Kepala Satpol PP Tabanan
I Wayan Sarba, Rabu (2416)
kemarin. Ia mengatakan
rencananya, Kamis (2516)
ini, pemilik dan kontraktor
dipanggil.

la pun sangat menyayang-
kan sikap pemilik dan kon-
traktor yang secara diam-di-
am tetap melanjutkan pem-
bangunan restoran yang be-
lum mengantongi izin terse-
but. "Pemilik sebelumnya
telah dipanggil usai disidak
juga telah m<inandatangani
BAP atau suqat pernyataan
untuk bersef,ia menghen-
tikan kegiatian tersebut,"

ujarnya. Namqn, setelah
membuat surat jpernyataan
dan tanda tanfan, justru
mereka sembunli-sembunyi
malah kerja lagi. "Terpaksa
kami tutup," tegasnya.

Mantan Kabag Humas
Pemkab Tabanan ini men-
jelaskan dengan telah
ditetapkannya Jatiluwih
menjadi Warispn Budaya
Dunia (WBD) nemang ada
Iarangan untuk; tidak sem-
barangan membangun.di
kawasan tersebut. HaI ini
nantinya diti4dsklanjuti
dengan aturan s,tata rulng
oleh Bappeda. pntuk men-
gantisipasi perkembangan
pembangunan selama zo--nasi 

ters*ebut belum selesai,
Pemkab Tabanan dalam,hal
ini Bupati Tabanan telah
mengeluarkan surat edaran

untuk status quo pembangu-
nan di wilayah tersebut.

"Atas dasar inilah kami
tegas melakukan penga-
wasan. Pasalnya kawasan
ini menjadi sorotan tidak
hanya dari provinsi me-
lainkanjuga dari pusat. Jika
ada yang melanggar tentu
akan kami tindak tegas,"
ujarnya.

Bahkan untuk me,m-
buat efek jera karena telah
mengindahkan peringatan
dan pembinaan yang telah
diberikan oleh Satpol PP,
Sarba merlegaskan dirinya
tidak segan memberikan
SP 1 kepada pemilik bangu-
nan tersebut. "Akan kami
berikan surat peringatan
pertama. jadi belum sampai
tahap pembongkaran," te-
gasnya. (kmb28)

Edisi , VnV_,p \u:{wrE

Hal : lb--
------l
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ivonis l2Tahun penjara

Cempaka dan
iVCandra D

/Puri
59 Asetnya Dirampas

DIRAMPAS - Puri c".ypg!r". m.ilih wayan candra yang berrohesi di ujung Jalan fr''rt/jfftra- Rum'ah mewah itu hini dirampai untuh negira &siai putusan pengad,ilan Tipihor,Ilabu (24/6) hetnarin.

E d is i : Van\s , ?E ,\vtir Zo$
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Denpasar (Bali Post) -
Wayan Candra, terdakwa ka-

sus dugaan korupsi pembangu-
nan Dermaga Gunaksa, Tindak
Pidana Pencucian Uang (TpptD
dan gratifikasi, Rabu (Z+tA\ UJ-
marin divonis 12 tahun penjara
oleh majelis hakim pimpinan
Hasoloan Sianturi. Setaln itu.
Candra harus membayai ganti
rugi Rp 1,19 miliar serta 60iset-
nya termasuk Puri Cempaka
dirampas untuk negara.
_ lalam sidang di Pengadilan
Tipikor Denpasar. Hasoloan yang
didampingi dua hakim anggota
Sumali dan Hartono menya-
takan terdakwa yang manian
Bupati Klungkung dria periode
ini terbukti secara sah dan meva-
kinkan bersalah melakukan
tindak pidana, yakni pidana
korupsi secara bersama-sama.

tindak pidana gratifikasi dan
Lc-uiian uang secara berLanjut.'E[u-uulan uang secara beIIanJUt.

Oleh karenanya, menjatuhkan
rdana penjara selama 12 tahuntahun

n membayar denda sebesar Rp
iliar. subsider enam bulai

Untuk Dilelang

DI-KAWAL - Wayan Candra dihawal aparat usai
sidang, Rabu (2U6) hemarin.

rungan." tegasnya.
Putusan hakim tersebut lebih

Edisi : llurq,?aJgu t9p_

Hal : 1
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Pantai

ABRASI makin mengancam Bali. Hal ini
- berjfasarkan pantauan dari udara yang dilaku-
kan Bali Post, Rabu (2416) kemarin. Peneamatan

dilakukan di sepanjang garis pantai m.,lai dari
Kabupaten Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

Di sepanjang pantai Gianyar, abrasi timpak
sangat parah khususnya ke arah timur dari

Pantai Padanggalak, Sanur. Bangunan-bangu-
nan seperti vila dan pura kini makin terancim
gerusax gelombang. Tembok-tembok pembatas
yang dibangun sudah mulai diterjang air laut.
Bahkan, lahan persawahan yang dulunya jauh

dari bibir pantai kini tergeruJakibat-abrasi.
Tampak dalam gambar, puluhan vila berada di

bibir pantai di pesisir Gianyar. (kmb33)
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