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Bulog Janji Ganti Raskin

Tidak Berkualitas
iNegara (BaIi Post) -

Terkait sorotan terhadap beras rakya-t miskin (rpskin) LanS be:ed,at: D^lIl
Jembiana pada Selasa (30/6) k"$tg bertemu dplCar-r 'Perum rturog L'rvrsr

R;;l;;;l (div"e) Bali di'Kantor DPRD Jemb_rana,{ lertemuan tertutup vang
ffif,ffi;il]j;;; DpiiD;K;;;;k"-isi B dan Kepall BulogDivre Bali ini selain

-"rttt.it"" ioal raskin juga pemberdayaan petani' 
r

Kepala Bulog Divre Bali akan-petani di Bali terutam{ mas-varakat tidak lagi men-

f W"v"" S"diti r"".u1 pur- guJ ti.rgu gabah.anjlok, sej erima beras remuk. Begitu

;r;;;;;;i"tut uttterlait hingga petini tidak dirugi] halnya-densan.penansanan

;;;;;;^[idiJ"'r".*^" kan.- . .l penjualan gabah petani saat

Bulog khususnya y."g Ji- M_enurutnya, saat ini pa-nen raya, sering terjadi
;";id" k;;;"e 6""["ut-it".. pihaknya menjamin lg\ry.1 selisih harga standar yans

"fi""-alg""ii. 
"Mekanis- L"r"r, yang_ diierima Iebiti disubsidi.

menva ada. desa "rl"k;; Uu* ai"i t""b"Itttotty"
i;;?kJ[; eii;a^; "k"n 

--Ketua 
DPRD Jembrana X namun ada vang menjual

i*"*r?""ti. lt" ii"ii. t""pu Ketut S-ugiasa didampingii lingga Ep ..1F-00' sampar

Uilv^"^i^ p"",;t""""e"iu. {"-t-"t fo"*iti B I Nvomani Rp 8'000' "Tidak mung-

Namun, untuk p""gg;iti;" S' Kusumayusa m"ngatakunl kin denga-n harga subsidi

itu hanya berlaku ;i;;; ;_";t;t; koordinasiantara, itu dapat beras. harus ada

a;-ffii.aau 2 x ZI iii kab.tpaten, Bulog- Perpadi,l pembicaraan, kabupaten
setelah diterima. KUD serta Dinas*Fertanian'i bisa memberikan subsidi"'

Bulog juga hanya berke- Seperti mekanisme. pen-l tandasnya'
*^"ii;;; ';:;di;il;".1k"" gadaan jangan sampar m-en- . selain itu, untuk distrib.u-

l^.rii" iir"i"*i ri;;;;:;;. [o[ Uutau.irkan aturan dari si dari desa ke pene-rima, de-

N;il;, {i^1"1ny6, poiu pusat.,sedangkan daerah wan akan mengusulkan agar

nendistribusian ke penenma [anpa oroerrkitt kttutu' dianggarkan biaya langsung

;;;;; ,";"jadi.kendala. ,,Kadang menunggu da-l sampar ke penerrma ctan
..Itu yang menJacrr *""J"i" tang_nya t""g"i*r"". 6"tit tidak ada -lagi 

ongkos bagi

dan kita bicarakan a""g"" puiitt"yu 2dpersen apakahi penerima. Sugl"'-qsq y-a1g ju'a
lpifl;ai, kadang ;;;p^i 'put"tt .utttpui dua, sam- 4rflg+p-19-gi Wakil Ketua
J"" *l"ii", jangai sampai lrqi gmp-al aiau bagaimana' r DPRD I Wayan Wardhana

ib"";ff.;i"vz ai-a".1".., illi,li-"t Doloe (Depot Logis- 1""c"!1,k1", l:11"-*J1:-]"i
tambahnya. tif.l ai f.uU"palten menerima akan dilanjutkan koordi-
"- S;l;il itu, Bulog i uga kadar Z0 p"i."t yu.^g dimak- nasi dengan dinas terkait di

."put ui""t"k menyeJairter- sudkan." pintanya. Sehingga provinsr. (kmbZb)
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Dewan Tak Setuju
Pemproy Bali

Turunkan Tar et
PAT)

Denpasar (Bali Post)
P"^-pro., Bali menginginkan adanya rasionalisasi target- pendapatan asli

daerah(PAD) untuk tahun anggaran 2016. Rasionalisasi dilakuka,n dengan menu-
runkan target pendapatan dari Rp 3,35 triliun menjadi Rp 3 triliun. Sa_yangnya,
keinginan Fe*p.o., Bali yang disampaikal Tim Anggaran Pernerintah Daerah
tfAe-O) ini ditolak mentah-mentah oleh DPRD Provinsi Bali.

Hal itu diungkapkan ang- satu atau setenqah uru * data yang kita peroleh baik
gota BadanAnggaran (Bang- dijual saja daripada mem- dari Gabr.rngan Indr"rstri Ken-
g'ar) DPRD Bali, Nyoman bebani,"-imbrrhnya. Ang- daraan Bermotor Indonesia
Parta, usai melakukan rapat gota Banggar lainnya, Ketit (Gaikindo) maupun dariAstra
konsultasi antara Banggll' Kar|yasaAdnyana, meminta memang terjadi penurunan,"
dengan TAPD Selasa (30/6). Pernprov Bali tidak terlalu ujar Kepala Dinas Pendapa-
kerrarin. Rapat yang d'tp- cepat menverah di tensah tan BaIi, I Made Santha.
impin Wakil Ket,ua DPRD Ieiunya elionorni saat fni.' Menurutnya, penurunan
Baii, Nyoman Sugawa Korry, Menr,irutnya, masih ada penjualan mobil dan sepeda
ini berlangsung tertutup dr waktq untuk melakukan motor ini sangat rnemen-
ruang rapat Banggar, lantai terobosan. garuhi pendapatan daerah
3 gedung dewan. "TAPD harus lebih kre- dari BBNKB. Padahal, kon-

"I(ami di dewan kebera- atif. misalnya pelavanan di tribusi dari BBNKB saja dr-
tan karena alasan ekse- Samsat Corngr dan pajak harapkan Rp 1,2 triliun atau

hanpir setengah dari target
kutifakibat situasi ekonomi, progresif untuk kendaraan pendapatan daerah. Semen-
ada inflasi, dan turunnya roda empat harus lebih-dit- iara target pendapatan dari
daya beli masyarakat. Itu ingkatkan. Pen_ggunaan kar- pajak lain seperti Pajak Ken-
kan fenomena sementara," tu keltrarga (KK) juga harus duruu.r Bermotor dan Paiak
ujar Parta. Pihaknya lantas diperketat," ujarnya. Air Permukaan sud.ah bisa
menyarankan TAPD agar Sebelumnya diberitakan, terpenuhi. (kmb32)
menggencarkan pemanfaa- Dinas Pendapatan Bali ke-
tan.aset. Utamanya dengan sulitan memenuhi target 45
rnenyewakan aset tanah, persen dari total pendapatan
serta menjual aset tanah daerah pada triwulan kedua
yang berada di iokasi tidak ini. Sepekan jelang berakh-
strategis. irnya triwulan kedr.ra akhir

"Asetyangposisinyatidak Juni, Dispenda Bali justru
bqgqs, brqgrnya berukuran masih harus mengejar empat

persen pendapatan lagi.
"Kami memang menga-

Iami sedikit kendala di Biaya
Balih Nama Kendaraan Ber-
motor (BBNKB), terutama
di BBNKB bagi kendaraan
yang baru karena secara
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E-mpat E_*Udqg
BelumAda Pen

Yang Bocor Bakal DiPerbaiki

Amlapura (Bali Post) -
Di Karangasem masih ada

eFpat embung yang sudah
tirntas dikerjakan, tetaPi be-
lum ada pengelola atau belum
dikeluarkan SK pengelolanya.
Di antaranya embung Datah
2, embung di Tanah Aron,
embung di Desa Bukit II, dan
proyek embung Dukuh, Kubu.
Sementara dua proyek embung
yang telah selesai dikerjakan
tahun 2014 tetapi dua bocor,
bakal diperbaiki. HaI itu dis-
ampaikan Kadis Pekerjaan
Umum (PlI) Karangasem, Ir.
Nyoman Sutirtayasa, M.T., Se-
Iasa (30/6) kemarin di Kararl-
gasem. Empat embung sebagai
perEmpung arr nuJan yang
belum ada SK pengelolanya
berada di perbukitan atau di
lereng gunung.

Terkait embung yang belum
ada pengelolanya. dia minta
bantuan para camat yang
mewilayahi, agar memediasi
pembentukan pengelola. Apak-
ah dikelola desa, perbekelan
atau kelompok masyarakat di
sekitarnya. Tujuan pembentu-
kan pengelola, agar nantinya
embung itu segera bisa diman-
faatkan agar tak mubazir.
Pembangunan embung ini.
dikatakan menelan anggaran
cukup besar sampai mi-liaran
rupiah. "Ada embung ang-

garannya sampai Rp 9 miliar
bahkan ada Rp 15 miliar,"
tegasnya.

Dika tiap ada perin-
ti Karangasemtah dari

I Wayan terkait kelu-
han
ada
dah

apakahbocoratau
lan, pihaknya su-

n stafnya, agar
segera keberadaan

SoaI indika-embung
tor manfaa dari embung itu
bisa dil
embung

dari penuhnya
;i air saat musim
jutnya air hujanhujan. Sela

di embung itu, mesti dapat
nolehmasyarakatdimanfaa

sekitarnya ang selama ini
krisis air

SeIain nugaskan staf
mengecek e
pihaknya s
dua orang
gelola, aga

bung yang bocor,
.h menyiapkan
ugas jaga pen-

rutin mengecek
danme embungterse-
but. Mi saat hujan, ada

yang mengecek.
takada aliranair

'petugas
Sehingga ji
dari pipa pr pkeembung,
mesti dicek hulu di Iokasi
penyadap , agar tak ada
sampah kaphutanyang

umbat pipa. "Ka-hany'ut me
lau ada e n atau sedimen
atau yangmenl'umbat
pipa, henda penyumbat-
nya dibe kan. Kalau ada
kerusakan besar yang
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tak bisa ditanggulangi penj aga,
sebaiknya segera laporkan ke
kami, sehingga setelah musrm
hujan, embung itu penuh berisi
air hujan," harapnya.

Diakui usai proyek em-
bung yang dibiayai Balai
Air Bali-Penida dikerjakan.
pihaknya ditugasi agar lebih
cepat mengurus penyerahan

atau hibahnya ke kabupa bangun 15 buah embung di
Karangasem. Sebenarnya, ka-
lau airnya penuh pada musim
hujan dan tak ada kebocoran,
lumayan air hujan itu men-
gurangi beban masyarakat
di sekitarnya. Warga tak
perlu lasi membeli air dalam
jumlah banyak pada musim
kemarau. (013)

atau ke desa setempat. Soa
nya, aset embung itu mas
atas nama balai, sehin
Pemkab tak bisa mengar
garkan untuk perbaika
jika diperlukan perbaika
mendesak.

Sutirtayasa
sampai tahun

mengataka
ini sudah

ilii,.

EMBUNG : Embung Dotah 2 di Bonjor Kedompal,
Bali Posvbud

Karangasent belurn ad.o
pengelolanyo. Embung ini hanyo berisi 70 cm air huja
lalu tah od,o air mengalir dari pipa penyad,ap. Soalnya,
tid.ak pos d,engan aliran air dari sungai hecil d.i lerenS

harena pad.a musim hujon
p ernasang an pip o p eny odap
Gunung Agung.
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Terdakwawu ayalmam Mulai Disidang
Denpasar (Bali Post) - Perekonomian negara' Dika- dataneani oleh Arnawa dan

ManranbosprAdhrKarya. takan. p^0"-iffiBi"6:pu $:yt; Divisi VII PT Adht

Wijaya lmam Santos"l 
^$il1a 

F'll*.t*T-Ti"t*1tf"ft 
a""1 51g"' 

Wiiava lman Santosa'

(30/6) kemann murar oradili di Rp 29.4 mr+T untuk pengem- gfll** perjalanan'TT' Adht

ieneadilan fipikor t)enpasar. uq"erl :]?1s-"iiJttiu".i 
uit Karya mulai cu'rang''I'erctaKwa

sehiri sebelumnya. terdakwa minum '.rrrtrrt-"*p.t kecama- gecqamelawanhukuinmemer-

iusa disidang a"r"t il""t !!;:v;t^e9g-,1e.^fi*utsu.*-. 
intahkan Parno TYis Hardino

korupsi di internar tr'e*ar'i Manggis-dantiiiu"" Pgryfr?uT1li"3flti"'$H
Karya,vaknisoarasur#ffi 

' .t'f,i re p"tus.ahaan yang l)1"1"1riersebut dila\sana-

ffl5 #lu5 -mlf'i$l|f'l }:,^" :"*" *. q, ii:i' lU i'*li'm c'i'- i' "'""' 
dengan

:lf$!;ffi? "" 
*"*il.;i ixx3*"^'$-"{??x'"#["il$:' FH,^J#.'"'ff; H"$tffil' -JPU 

Made Subawul'OO"*u- iglg^l. tJ .Waskita 
Karva' Agu

watidanpuruGede,l"iiil.'.:"T" iit6 tT Irt" il"ti" PerEr- Iakubasianpengadaanmenga-

dari Kejati eu,, -"*ffiutui .u ,'itui pu'lri,^t{i{y; nnr :"xu"pE"u*urankePTSpindo

dakwaan di depan m;:ff'il: i?'r *iliut' Ft Aani Katvu' surabava'

kim vans diketuai Ged; Arvadi' Rp |T^T]lj"; 
iJth Seiriag Dalam perkara im' terctaKva

Dalam surat daloraan disebut- peljatanan r"rr"gl pr nani yangdidampingkuasahukqm-

kan terdakwu U"r.urnlr-rlno kuiyu airryutului cadangan "yu"Edy 
Hartit<a' dijeraldan

deneanlr.wavu,'a*Jumt'- {-an'ne'1it";ffi;;"w;;k?l;' 4f"6 Pasal2 avat l joPasal

es kasasi). Parno T?is Hadono' x"*"91itt-td?t;;';;;';i; 18 uU No' 31 Tahun 1999 ten-

I.B.Madeoka(prosess|dqng)menetapxanear'i-$aryatangPemberanta6an.fiprkor'
danKadekNoviantu*"rnt"t^'se}agai.p",.'"''u''g.--t<u"".'"sebaeaimanayangtelandllrn.
dan men',t'uh *"ur..,tulrt*".r, .J" "g":d"seJl.,i waskitar !+a;; aitaniuatt dengan uu

atau turut ."rtu .""uinl.iil- au" l"t.'ftitvu p"tt u.ul I^: ',O 
Tahun 2001 tentang

wan hukum, t"f.f, *iiufriir, ,rr"llt ot 
"rr-su.t"ggut 

a.r, tt"-' perubahan atas lfU No' 31 jo

perbuatan *"*p"'*li'*ii'' *i'"."r'ni"#:!:'dil;;;- i:'t 64 avaL 1 KHUPidana

sendiri, atau orang t;ii:";il """ett"'pT 
eani ru'vu dalam dakwaan primair' Dan

suatukorporasiyangdapatmer- f<"q"di; aril""tf.""'.*.t Pasal 3 tru yang sar'na dalam

|*kan keuangan nejaru uta.r pgrlalrgl ii#i-ti"!: afo;- dakwaan subsidair' (kmb37)
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Pansus Tetapkan Paj BPHTB \/

Nol Persen untuk Tarf
Dennasar (Bali Post) - kt' atas atau ke. bawah' 

I

S"tuluh melalrri proses dirn hubungan darah ke 
I

uune paniang. akhirnva sirmping' diken-akan b,ra,ya 
I"pu"itli Khrr*rr* (Pansus) 0.001-pers-en' Inr berlaKul

arls

i ;niib D";;;^; uert'a- untuh hubungan. d,arah 
l

"if -"*.-pungkan pem- yang memiliki garis luru: 
I

bahasan ianperda b'ea ke atas atau k-e bawan 
I

o"rot"ttu.t hak atas tanah sampai derajat 5' 
]

iun Uu"s""an (BPHTB). Eko Supriadi menga- 
i

Pada ranperda terbaru takan' apa yang -"t 
t

sebagai pengganti Perda jadi keput"t"",,l1l:-11:l
No. Z"tuttrrttlbl0 tentang ini sudah mengdtomo-dlr 

J

BPHTB tersebut ditetap- aspirasi masyarakatJang 
I

kan tarifnya sebesar 5 selama ini masrh ref.era, 
!

Dersen. Nimun, untuk tan atas pengenaan braya

;;;;r ;;"; hibah vane di- ,B-PHTB vans cukup Pcq':waris atau hibah yang di- BPHTB yang cukup tlnggr'
;;;il^-;;;"s ptiuuai lio"e Ketentuan.ini sudah pula

il;'ii;;;[a-" kel"ltgi st'm-pat dikoordinasikan
;"d;;h dalim garis ketu- ke Kementerian Keuangan
;;;;; i;;; saiu derajat beberapa waktu IaIu'
;;;;;;";;ueri triuatr. Sebelum-n{a' kebijakan
iii"?."t"""-sebesar nol terkait pajak b-ea perolehan

o.r."t-"iir. tanpa biaya tgE-q$ftanah*anbangunan
'" H;J li" ai""eLupkun (BPHTB) untuk-tanahwaris
K"1;; ii;";;; t-i lpnn dan hibah, kembali menjadi

ii;;;;;; Eko Sr'rpriadi perhatianPemkotDenpasar'
atailipt.tgi Wakil Pansus Karena keringanan biaya
ii. i.ii. ii"tut Kiana di atas pajak BPHTB untuk^k;"1;;"y;; Selasa (30/6) tanah -waris dan hibah vang
i." - " 

tlti.'Eko me n ga ta - dilakukan selama ini' dinilai
-tiun. 

t ut""tuan ini sudah masih memberatkan' Kar-

;;;;p;tk"" clalam sidang ena itu, .Dinas Pendapatan
paripurna intern yang Daerah@ispenda)Denpasar
;"i;'tr' ;;;i;"e;""g, Su"ii merancansperubahanPerda
iigJol rur". BPHTB-agarbiavauntukpa-
'-"P;;;;;"n tarif unttrk jat<lPfJnhnahwarisdan
fril.it-t"pada anggota hibuh bisu ditetapkan nol

keluarga yang memiliki pers-en atau bebas biaya'

;;;;;--; iurui t"t in au"i - Kepala Dispenda Kota
i;;;'d';i;t gutlt t"t.,t n"np-asar Dewa Semadi

yang didamPingi sejum-
lah kabidnya mengung-
kapkan, ada beberaPa
alasan yang mendasarr
oerubahan terhadaP Perda
yang berlaku sebelumnYa.
Terutama Yang menyang-
kut paiak BPHTB tanah
*aris dan hibah' Karena
pada dasarnYa. untuk Pen-
ealihan tanah waris dan
f,iUutt, tidak ada tran-
saksi. Selain itu, PihaknYa
sudah melakukan kon-
sultasi dengan PemProv
dan juga ke Pemerintah
ousat. "Pada dasarnya aPa
yang kami usulkan bisa
diterima," katanYa.

Dewa Semadi menga-
takan, hukum di atasnYa'
yakni UU terkait juga
tidak mengatur tentang
batasan minimal untuk
biava paiak ini. Pada UU
hanva- disebutkan batas
mafsimal saja, sehingga
pihaknva mencoba untuk
-"tattiung Pajak BPHTB
untuk tanah waris dan
hiban nol persen.

Sementara itu, Pada
APBD 2015 ini, Pemkot
Denpasar merancang Pen'
erimaan dari Pajak BPHTB
ini sebesar RP 155,3 miliar.
Mengalami Peningkatan
sebeJar Rp 9,S miliar bila
dibandinskan tahun 2014dibandingkan
lalu. (kmb12)
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Pipa PDAM Putus

Ribuan Warga Pieninj oan
I(esulitanAir Bersih (/

sekitar desa. "Untuk dapat 4ir
masyarakat ada yang membdli.
Ada juga yang mencari ke suh-
gai." ujarnya.

Ditambahkan Sutrisna, up-
aya memperbaiki pipa yailg
tertimbun longsor itu suddh
dilakukan. Hanya penyelesaiaP-
nya tidak bisa dilakukan deng{n
cepat lantaran medannya sah-
gat sulit, sehingga alat berht
tidak mampu bekerja secat'a
maksimal. "Upaya perbaikan
sudah ada. Tetapi karena lokab-
inya yang sulit, kerja alat ber4t
menjadi kurang maksimal;"
ungkapnya.

Sementara itu, salah seorarlg
warga Banjar Karang Suwung,
I Wayan Weda, mengatakan
longsor yang menerjang pipa iili
sangat parah, yakni panjangnya
mencapai sekitar 30 meter darr
tingginya 10 meter. Pascalon$-
sor itu, air bersih ke rumahnla
langsung mati total.

Untuk kebutuhan seharl-
hari, ia terpaksa membeli air
seharga Rp 200 ribu per 6 krf-
bik. Air ini hanya cukup untu!
memenrihi kebutuhan selamh
20 hari. Selain membeli dalarh
jumlah banyak, sejumlah warga

Bangli (Bali Post) -
Ribuan warga Desa Pen-

injoan Kecamatan Tembuku
sejak beberapa bulan terakhir
mengalami kesulitan akan air
bersih. Pasalnya, pipa PDAM
di Banjar Puraja yang menga-
lirkan air ke desa, putus akibat
terjangan longsor. Untuk me-
menuhi kebutuhan sehari-ha ri,
warga terpaksa membeli air
bersih dengan harga tinggi dan
beberapa ada yang rhencari di
sungai dekat desa.

Sekretaris Desa Peninjoan I
Wayan Sutrisna, Selasa (30/6)
kemarin mengungkapkan, aliran
air ke desanya mulai nihil sejak
dua bulan lalu. Masyarakat yang
tidak mendapatkan pehyanan
air bersih mencapai 946 KK
yang terdiri dari3.474 jiwa dan
tersebar di lima banjar, yakni
Karang Suwung Kaja, Tampua-
gan Kaja, Tampuagan Kelod,
Manik Aji, dan Peninjoan.

Untuk memenuhi ke-
butuhan sehari-hari selama
ini masyarakat lebih banyak
mendapatkan air dari mem-
beli dan beberapa .warga ter- .

paksa mencari air ke sungai
dan mata air yang berada di

juga ada yang membeli dalam
bentuk jerikenyang berisi 60 li-
ter air seharga Rp 10 ribu. "Saya
terpaksa membeli air untuk bisa
memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Harganya juga lumayan
mahal dan hanya cukup untuk
beberapa hari," katanya.

Dikatakan juga, pembe-
lian air ini secara tidak lang-
sung menambah pengeluaran
masyarakat. Oleh sebab itu,
tak sedikit pula masyarakat
yang tempat tinggalnya jauh
terpaksa mencari air ke sungai.
HaI ini dimaksudkan untuk
mengurangi pengeluaran setiap
harinya. Lanjutnya lagi, kere-
sahan masyarakat akan makin
muncul menjelang hari raya
Galungan yang jatuh beberapa
hari lagi. Sebab, pada saat ilu
kebutuhan air akan makin men-
ingkat, sehingga secara otomatis
biaya masyarakat untuk mem-
beli air juga turut bertambah.
"Tidak adanya air sudah pasti
membuat kami kelimpungan.
Apalagi dekat Galungan. kebu-
tuhan air jadi meningkat. Ya...
kami berharap perbaikan pipa
bisa diselesaikan dengan cepat,"
harapnya. (kmb45)
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Rapat Paripurna ll Penyamp?ral lPandangan Umum

Raihan WTP
SELURUHftaksidiDPRD

Kabupaten Gianyar menyam-
paikan apresiasi atas laporan
hasil pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi Bali, di
mana Pemkab Gianyar da-
lam pengelolaan keuangan
daerah tahun 2014 berha-
sil memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecu4lian (WTP).
Hal tersebut disampaikan
pada Rapat Paripurna II
DPRD Gianyar, Selasa (30/6)
kemarin yang beragendakan
penyampaian pandangan
umum fraksi-fraksi terhadap
Pidato Pengantar Bupati
tentang Ranperda Pertang-
gungjawaban Pelaksanaan
APBDTahun 2014. 

,

Rapat Paripurna dib
Wakii Ketua DPRD Giar
I Made Togog serta
Bupati Gianyar Anak
Gde Agung Bharata,
Made Mahayastra, jajara
Mr-rspida, pimpinan SKPD
lingkungan Pemkab Gianyr

unsur terkAi

Award 2015 dari maialah
Tempo, sekaligus Bupaii Gi-
anyar Anak Agung Gde Agung
Bharata yang masuk tiga
besar nominator Anugerah
Seputar Indonesia kategori
Pemerintahan Berprestasi.

Secara umum, fraksi-fraksi
di DPRD menyampaikan
perlunya terus diupay.akan
peningkatan kualitas sektor
pendidikan. kesehatan, in-
frastruktur, dan pelayanan
publik. Yang tak kalah pent-
ing, kelima fraksi menyoroti
besarnya Sisa Lebih Pembi-
ayaan Anggaran (Silpa) tahun
anggaran 2Ol4 yang menca-
pai'Rp 239.737.666.547,32.
Eksekutif diminta lebih cer-

Dalam kesempatan
kelima fraksi yakni Fr
PDI-P, Fraksi Golkar, Fr
Partai Demokrat. Fraksi

camat, dan
lainnya.

indra, dan Fraksi
NasDem juga menyamp
apresiasi atas dinoba
nya Gianyar menjadi
paten terbaik dalam
Indonesia's Attractir

PARIPURNA - Suasana
SelggsllUq hemorin.

Rapat Paripurna II DPRD yang d.ilongeunghan
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mat dalam perencanaan dan
penyerapan anggaran. Dewan
juga meminta eksekutif men-

rindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK se-
hingga opini WTP tetap bisa
dipertahankan.

Wakil Ketua DPRD, Made
Togog. usai penyampaian pan-
dangan fraksi-fraksi menga-
takan, penyampaian jawaban
Bupati terhadap Pemandangan
Umum Fraksi tentang Ran-
perda Penyampaian Jawaban
Bupati terhadap Pandangan
Umum Fraksi tentang Ran-
perda Pertanggungj awaban
Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014, selanjutnya
akan dilaksanakan pada Rapat
Paripurna III, Jumat (3/7).

Dihubungi terpisah, Sekda
Gianyar Ida Bagus Gaga
Adi Saputra menyatakan,
pandangan umum fraksi di
DPRD menyampaikan terkait
dengan Silpa, semata-mata
sebagai upaya efisiensi peng-
gunaan anggaran dan adanya
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah @AD). Untuk masalah
PDAM, saat ini sudah diben-
tuk tim seleksi Direksi PDAM
dengan melibatkan unsur
akademisi untuk peningkatan
pelayanan air bersih di Kabu-
paten Gianyar.

Sementara, kebijakan pen-
gangkatan FNS adalah ke-
wenangan dari pemeriritah
pusat, namun Pemkab Gian-
yar tetap mengajukan usulan
untuk mengisi kekosongan
tenaga guru dan kesehatan.
Terkait dengan etika pegawai,
akan dilakukan evaluasi dan
pembinaan'sesuai mekanisme
dan aturan perundang-undan-

gar, ;'ang berla[u. Sedangkan
untuk masalah kemacetan di
Llbud, Pemka{ Gianyar telah
bekerja sam{ dengan ITB
untuk meran(ang rekayasa
Ialu lintas dalhm mensatasi
kemacetan. (a{2466)

z
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Sidang Kasus Raskin

ten, H
V

Saksi Tidak Konsis akim Kesal
Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi beras
miskin (raskin) dengan terdak-
wa Ana-k fuung Bagus Semara-
putra, selaku Katu Kesra Desa
Malurggih. Payangan. Gianyar.
semakin blunder. Saksi-saksi
yang dihadirkan JPU Herdan
Rahadi dkk. dari Kejari Granyar
tidak konsisten dalam memberi-
kan keterangan. Atas kondisi
itu, majelis hakim yang diketuai
Achmad Peten Sili didampingt
Beslin Sihombing dan Miptahul
menjadi kesal. Bahkan, jika
kondisi sidang seperti ini, hakim
nyeletuk bahwa kasus raskin
ini bisa lebih ribet dari kasus
Century.

Sa ksi-saksi yang dihadirkan
kemarin ada enam. Dua orang
dari Bulog dan sisanya warga

Saksi pertama yang diden- -.- Oka yan! ditanya atas jawa-
ban itu oleh majelis hakim
sempat membantahnya. Na-
mun saat didesak, akhirnya
mengaku saksi mengakui. 'Iya,
waktu itu telat sampai empat
bulan," ujarnya polos. Sontak
jawaban itu membuat hakim
geram.

Saksi lainnya adalah pen-
erima raskin yaitu I Wayan
Kasbila, I Wayan Antara, Ni
Nyoman Maryani dan Ni Nyo-
man Miasih. Kesaksian warga
ini kembali membuat hakim
jengkel. Saksi ini mengatakan
rutin menerima beras setiap
bulannya. Saat ditanya soal
beras raskin ke-13, 14 dan 15,
keempat saksi mengaku tidak
tahu. Mereka hanya mengaku
setiap bulannya terima satu
karung beras. (kmb37)

gar keterangannya adalah
Drs. Made Oka dan Aditvo
dari Bulog. Kedua saksi ini
tidak konsisten karena serinr
berubah-ubah. Misalnya, saa
saksi ditanya soal keterlam-
batan pengiriman beras pada
tahun 2013. Saat itu, saksi
Oka yang menjabat korlap
pembagian beras di Bulog,

migkin.

mengaku tidak pernah ada ke-
terlambatan. Dia menjelaskan
paling lama (keterlambatan)
mungkin dua bulan saja. Kala
keterangan itu dikonfirmasi
dengan terdakwa, ternyata
pada awal 2013 tepatnya
Januari hingga April terjadi
keterlambatan. "Beras untuk
Januari, Februari dan Maret
baru di-kirimkan bulan April,"
beber terdakwa.
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Penyidik Evaluasi dan Analisis
Keterangan Saksi

Denpasar (Bali Post) - selama sebulan ini. sebagaimana diketahui,
Belasan saksi sudah di- Informasi tersebut dibe- sejumlah pejabat sudah

mintai keterangan atas narkan Kasipenkum Hu- dimintai keterangan den-
dugaanpenyimpanganpem- mas Kejati Bali, Ashari gan status sebagai saksi.
bagian Pajak Hotel dan Kurniawan. "Ya, pemerik- Mereka adalah Sekdaprov
Restoran (PHR) untuk enam saan saksi-saksi kan suda\ Cokorda Pemayun, Karo
kabupaten di Bali. Namun. cukup banyak. Sekarang Hukum Pemprov Bali Ida
penyidik belum menyim- penyidik sedang mengeval- Bagus Ngurah Arda, man-
pulkan apakah ada pelang- uasi dan menganalisi data tan Kadispenda Bali Wayan
garanatauperbuatanmela- danbahanketeranganitu," Suarjana, yang saat ini
wan hukum (PMH) dalam sebut Ashari Kurniawan. Sekwan DPRD Bali. Sedan-
perkara yang sudah me- Dikatakan, bahwa saat; gkan saksi yang diperiksa
meriksa sejumlah pejabat ini pihaknya belum bisa di tingkat kabupaten ada
teras di Pemprov Bali dan menyimpulkan apakah sta- Kadispenda Badung Adi
kabupaten/kota di Bali. tusnya bisa naik ke penyidi- Arnawa, Kadispenda Bali

Informasi yang diperoleh kan atau tidak. Yang jelas, Wayan Suarjana, yang saat
Bali Post di Kejati Bali, Se- jika ditemukan adanya ini Sekwan DPRD Bali,
lasa (30/6) kemarin, pemerik- kecurangan atau indikasi Kadispenda Kota Denpasar
saanKabiroHukumPemprov melanggar hukum, maka Dewa Semadi, Kasubag
Bali sangat menentukan laju pihak kejaksaan akan terus Keuangan Bangli I Ketut
perkembangankasustersebut. menggenjot perkara yang Nurjana, S.Er dan Kasubag
Sehingga saat ini, penyidik dilaporkan oknum anggota Keuangan Tabanan Wayan
Made Tangkas dkk, sedang DPRD Badung, Nyoman Arimbawa. Ada juga pe-
melakul<anevaluasidananali- Sentana. jabat dari Klungkung dan
sis terhadap data dan hasil Atas dugaan penyimpan- sejumlah pejabat lainnya.
pemeriksaan yang diperoleh gan pembagian PHR itu, (kmb37)


