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Belanja Publik Dominan V

iostur APBD Badung Dinilai " cantik"
DID^O-MINASI belanja publik, PU yang dibqcakan Wayan Suyasa. merupakan belania nuhlik venq maDID^O-MINAST belanja.publik, !u--varc {bgcgen wayan suvasa, perupaFan belanja pubrik yang man-
:lH SjP,B,1+:g *41 p"gu! p Tt, . 

Fiaks.i Golku" -;";ta6k;; r."t"v" r^"s.,-s-,iit"ll,,a masyarakat,f::H SjD*p,li:31.**: -11g:! F_l1,,,Fiarsi coirar.;",*;iF;; r"iiiiiffi?..it?L,_amasyarakat,
cantik. Hal ini dikemukakiiplk:i r"t""r" p"uil-yi"i-a,n{iffi.ii ;ffi',fir;i#,.4;ffiffi1tfrIfiffi:Golkar DPRD Badung pada ra- padamasing-masinisxpn-"--imi iur hanva ij-.i-ti.o".o, r(qrenq irrrGolkar DPRD Badung pada ra- padamasing-masingSlGnmemiliki il 1'u''i;d1gtil;;. #;#;;,
nt_nrr::D_l]?_!ilyg ""!"k prog'am vu"e r""fi-["-"*-;;"tir fi'r#fi;c;i;ii" rcr.r saskara iniPaL parrpruna urfiD bacung untuk pro-gram yang benar-benar inovatif fraksi yang dipimiin IGN Saskara inimendengarkanpemandang-anumum mei-alui -atirie--".t y""gi""?.; bir"n6oef;-u"anfioch6;dl"j"k""(PU) fraksifraksi terhadap exram benar berbapi'. t1""";^.-?M"l.i"l L^"l,Ji-*i"al"'"rar.!!_U] ll\i{'aksi,terhadap elam benar. t*t"p_i'. H"""j^. lui tersebut menjadisebut menjadi perda.

Sikap sama disampaikan Fraksi
)I Perjuansan lFRn Baduns.

ranperda, Rabu (?9/? kemarin. Ran- p"oa"r.iu"i[""tfrt.Jii"u"i,riui *Ttil;#:*dtampaikan 
Fraksipelda terseb-ut melipqti-Ranperda iakyat,t"..lSi*,"ilt,t"a*para"a." rll ru-"i"*r!.i opno Badung.Kebijakan Umum APBD (KUA) akuntabel," tde"stwr. Melalul iunr hiceranwq T (Jrrcfi An^-akuntabel," tdgasnya. f-u_I _I'.-eIJ ualrga n DPRD. Badung.

Melalul juru bicaranya I GustiAnoi
Gumanti, fraksi terbesar di DpRD

2016, Ranperda Plafon Prioritas selain itu, fatariya, makin trnggl a;;;;t, f;;i;;A -- ^_-^- O^- ^-1^--- 6D a d\ h r di DPRDAnggaranSementara@PAS)Tahun capaian AP'BD 
"ka;E;rba;elir,rg Badung tersebut dapat menyetujui2016, sertaRanperda Pertanggung- positir dengafi ."tt*rny" u.rgki k*;; ";;;;.;fiirkTi:,l.it'#

jawaban Pelaksanaan APB-D Tahtln kemiskinan, bprkwangnya pe"g^"g- menjad.i p"".i". r""rci ini memberi-
jawaban Pelaksanaan APBD menjadi perda. FraLsi ini memberi-2014. Tiga lainnvaadalahranperda g"""", *"lin ;;;;.;y;;;?;;, k;;fi;ffi;[d#;#ffi;-*i"";
KUA Perubahan 2015, Ranperda dan makin membanggakan de"Ljaf kareria aar"- f,""yusun dokumenPPitS Perubahan 2015, dan-Ran- kesehatanmasy*"tiis"d;i,Jh: ;"cfi;-dr*"*h"tahun 2016 mau-perda APBD Perubahan 2015. rnsg in$eks qg,mbangunanma'nusia p"i"gpsb p"*U"fr"" iors, -"""""-.{g1t qarinryna dipimpin Ketua *ikin baik.'Menurfrt ."tuG", u"- mati perkemb;;d;;;fi#;;

.1_D P1ll?g \rym;1 G]lijrasta, F tr kg*tt quda 2016 dir. ancang Rp p"r"r'o"o-a";i"1-JPIRD padqS-S \ygm_an Giri_Prasta, lanja daerah pada 2016 dirancang Rp
S.Sos. dan dihadiri Bupati Baduns 3.5b triliun- Helr'.'io fidnL lqnoJ,--S.sos. dan.dihadia !ur_1!i.Badung 3,5b triliu* {e[njq !idakt;"s;L; ' Sik"t;;;f,fuampairral 5ta]si
*1.^t*"^jgpg,l:T.,L1b"p"l1- Sryglqpnf,oziririrurda"dra,,ii D";;6;DFRDnad""s;iil1*;,4.A. Gde Agung, s.H.' Wabup_B_a- dirancangRpf,oztrilirur-€nbetanli DemokratDpnneaaung.Gwafjrrn;
dung Made Q-q4tg"q, P.H-, M.Si. lanssuns diiahcang_Rp r,sz t"iti..ii. ti*r;;;-Ny;"" oti wiay""t",
dan Fe-pala SKPD di lingkungal '"gmbrayaan daerih ai"rtc.ttg np fralsl lni b-lJa -erre"i-a ranperdadan kepala SKPD di lingku
Pemkab Badune. Rapat dih

Rp fraksi ini bisa menerima ranperdadan kepala SKPD di lingkungan '?embiayaan daerih di
Pemkab Badung. Rapat dihadiri 4,8 miliar," ungkapnya.
mayoritds anggota Dewan. Dalam

,_miliar," ungkapnya. untuk disahkan -""iuai p-""a.
Dariaspekmanfaat,sebagianbesar Satu catatan fraksi ini,'terkait sG;

PABIPURNA - Rap at paripurna DPRD Bafutng untuk mend.engar-
\ary neloand.angan qmum frahsi-fraksi terhadfO enom ranperd.a,
Rabu hetnorin. r

lebih perhitungan anggnran (silpa)
yang cukup tinggi mencapai Rp lg8
miliar. '1(e depan perencanaan ang-
garan perlu lebih matangdan akurat,
walaupun disadari silpa bulan sema-
ta-mata karena salah perencanaarl
tetapi dapat juga karena efrsiensi
belanja dan peningkatan pendapatan
yang signifikan," katanya.

Apresiasi juga datang dari FYaksi
Gefindra DPRD Badung. Melalui juru
bicaranya I Nyoman Sentana, S.H.,
fraksi ini mengapresiasi Bupati kar-
ena mampu menyelesaikan keenam
ranperda untuk selanjutnya dibahas
sebagai bahan evaluasi. Setiap tahun,
PAD senantiasa meningkat secaiapig-
nifiIan. Demikian pula dari sisi man-
faat, pada umumnya telah berpihak
kepada hak-hak rakyat. (ad1604)
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Kasus Korupsi Piphnisasi Karangasem

Pej abatPPTK Dituntut

Dua Tahun Penjara t/
Denpasar (Bali Post) -

Ir. I.B. Made Oka, ter:
dakwa kasus dugaan korupsi
pipanisasi di Karangasem,
Rabu (2917) kemarin ditun-,
tut hukuman selama duai
tahun penjara oleh jaksa,
penuntut umum (JPt) Putu
Gede Juliarsana. Jaksa di
depan majelis hakim pimpi-
nan Hasoloan Sianturi me-
nyatakan terdakwa yang
menjadi Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPIK) itul
bersalah melakukan tindak
pidana kompsi yakni secara
berlanjut telah melakukan
atau turut serta melakulan
perbuatan dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri
atau orang lain, atau suatu
korporasi, menyalahguna-i
kan kewenangan, atau kes-
empatan, atau sarana yang
ada padanya karena jabatan
atau kedudukarl yang dapat
merugikan keuangan atau
perekonomian neg€rra.

Atas perbuatannya itu,
terdakwa dituntut hukuman
penjara selama dua tahun di-
kurangi sepenuhnya selama
terdakwa dalam tahanan.
Di samping itu, terdakwa
juga dikenakan denda Rp
50 juta subsidair 6 bulan
kurungan. Jnksa derlam su-
rat tuntutannya menjerat
terdakwa dengan Pasal 3
ayat 1 UU No. 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah
dengan UU No. 20 Tahun
2001 tentang perubnhan
atas UU Tipikor jo Pasal5S
ayat 1 ke .1 IOHP, jo Pasal
64 ayat 1 KUHP.

Sebehrmpadapembacaan
tuntutan tersebut, jaks6 lg!-
ih dahulu membacakan se-
jurnlah pertinbangan, bafk
yang memberatkan maupun
yang meringankan. Yang
memberatkan, perbuatan
terdakwa tidak pendukung
upaya pemerintah dalam
memberantas korupsi. Se.
dangkan yang meringankan,
terda.kwa bersikap koperatii
dan jujur dalam proses per-

sidangan, terdakwa tidak
mediltmati keuntungan dari
pegbuatannya. Selain itu,
ter{akrva berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya,
terdakwa merupakan tulang
purlgggung keluarga dan ter-
dakwa sudah le ma mengabdi
di Pemlcab Karangasem.

Atas tuntutan itu, tim kua-
sa hukum terdakwa, Made
Suka Ardana dan Hidayat
Permana, akan mengajukan
pledoi dalam sidang pekan
depan. Sebelumnya, dalam
surat dakwaan dijelaskan
bahwa terdakwa kelahiran
19 Janurai 1963 itu diduga
melakukan korupsi bersa-
ma-sama dengan Wayan
Arnawa (sudah divonis).
Dalam perkara in| terdakwa
yang menjabat sebagai Asis-
ten II Pemkab Karangasem
bekerja berdasarkan SK
Kadis Pekerjaan Umum
(kala itu'Arnawa). SK itu
yakni tentang penunjukan
pejabat pengelola adminis-
trasi keuangan daerah di
Dinas PU tahun 2009.

Karena itu, terdakwa da-
lam perkara ini dinyatakan
sebagai orang yang melaku-
kan atau turut serta melaku-
kan dengan Ir. Nyoman Ar-
nawa selalu Kadis PU, yakni
melakukan perbuatan secara
melawan hukum. Caranya,
kata jaksa, terdakwa bek-
erja berdasarkan Peraturan
Bupati Karangasem. Arnawa
kemudian menunjuk PFTK
yakni terdakwa sendiri den-
gan dibantu oleh PPK (pe-
jabat pelaksana kegiatan)
Ketut Sukarja.

Mereka bekerja untuk
pengerjaan pengadaan
konstruksi air bersih dan
pengembangan air minum
Kecamatan Manggis, Kubu.
Hanya, saat pelaksanaan-
nya. diduga ada penyim-
pangan, terutama soal spek
yang digunakan oleh kon-
traktor tidak sesuai dengan
perjanjian kerja hingga me-
nyebabkan kerugian keuan-
gan negara hingga Rp 3,7
miliar. (kmb37)
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Wali Kota Rai Mantra Sampaikan Ranperda APBD Perubahan

Dirancang Rp 1,8 Triliun LebiIi
untuk Kepentingan Rakyat

ANGGARAN Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan
Kota Denpasar 2015 dirancang
Rp 1,8 triliun lebih. Jumlah ini
mengalami peningkatan Rp 79,88
miliar lebih dibandingkan ang-
garan induk yang hanya Rp 1,72
trifiun lebih. Hal tersebut disam-
paikan Wali Kota Denpasar LB.
Rai Dharmawijaya Mantra dalam
sidang paripurna dengan agenda
penyampaian pidato pengantar
Ranperda APBD. Perubahan 2015,
Rabu (2917) kemarin.

Sidang paripurna dipimpin
Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede
didampingi para wakilnya. WaIi
Kota menjelaskan, sejumlah pos
pendapatan daerah juga menga-
lami peningkatan. PAD dirancang
meningkat Rp 38,23 miliar lebih
dari anggaran induk Rp 681,25
miliar lebih, menjadi Rp 719 mil-
iar lebih. Dana perimbangan ter-
diri dari dana bagi hasil pajak/bagi
hasil bukan pajak, dana alokasi
umum, dana alokasi khusus, juga
dirancang meningkat Rp 8,62
miliar lebih dari auggaran induk
Rp 702,30 miliar lebih. Dengan
demikian, target dana perimban-
gan setelah perubahan menjadi Rp
710,92 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran, terdiri
dari belanja langsung dan belanja
tidak langsung, direncanakan
Rp 2,02 triliun lebih, meningkat
Rp 262,20 miliar lebih diband-
ingkan anggaran induk Rp 1,76
triliun lebih. Wali Kota Rai Man-
tra menjelaskan, belanja tidak
langsung tersebut tidak hanya
untuk belanja pegawai sajar tetapi

juga untuk mendukung kegiatan
kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan seperti belanja
hibah kepada masyarakat, belanja
bantuan sosipl, belanja bagi hasil
kepada pemerintah desa, belanja
bantuan keuangan serta belanja
tidak terduga.

Untuk belanja langsung, ter-
diri dari belanja pegawai, belanja
hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak ter-
duga, dirancang sebesar Rp 1,18
triliun lebih. Jumlah ini menga-
larni peningkatan Rp 163,70 mil-
iar lebih dibandingkan anggaran
induk yang hanya Rp 1,01 triliun
lebih. Sedangkan belanja pegawai
dirancang Rp 880,09 miliar lebih,
meningkat Rp 50,03 miliar lebih
dari anggaran induk Rp 830,05
miliar lebih. Peningkatan belanja

pegawai tersebut sebagian besar
untuk belanja tunjangan profesi
guru PNSD dan tunjangan peng-
hasilan guru PNSD.

WaIi Kota Rai Mantra juga
menyampaikan, belanja hibah
kepada badan/lembaga/organisasi
kemasyarakatan dan kelompok
masyarakat dirancang meningkat
Rp 28.96 miliar lebih. dari anggaran
induk Rp 72,36 miliar lebih menjadi
Rp 101,33 miliar lebih. Demikian
juga untuk bantuan sosial, dalam
RAPBD Perubahan ini dirancang
meningkat dari anggaran induk Rp
2,67 miliar lebih, menjadi Rp 3,27.
miliar lebih pada anggaran peruba-
han. "Intinya, bagaimana alokasi
anggaran dalam APBD Perubahan
tahun irli kami pergunakan lebih
banyak untuk. program-program
pembangunan yang pro rakyat,"
ujar Rai Mantra. (ad1601)

RANPERDA -Wali Kota Denpoaar rnenyerahkan Ronperd.o APBD
Perubahon 2015 d.olatn sid.ang paripurna DPRD Denpasa4 ke-
tnorin.


