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BiayaHuTMlapura

TerancamBerrRasdfi
Dewan khawatir

audit hasil
pemeriksaan dana

perayaan HUT
Amlapur a 2015,

nantinya jadi
temuan BPK. Sebab
perayaan dilakukan

mendadak
termasuk

penentuan
anggaran yang

mencapai ratusan
juta.,

AMLAPUM, NusaBali
Perayaan hari ulang tahuh

[HUT) Kota Amlapura yang dige-
lar mendadak dengan puncaknYa
pada 22 funi mendatangdikhawat-
irkan bermasalah. Kalangan, DPRD
Karangasem memperkirakan
pengeluaran biaya hingga ratu-
san juta itu bisa menuai masalah
belakangan karena berpotensi
menjadi temuan Badan Pemeriksa
Keuangan IBPKJ. Namun, pihak
eksekutif optimis segala biaYa
yang keluar itu tidak akan memicu
masalah dan bisa lolos daripemer-
iksaan BPK

Untuk diketahui, HUT ke-375
Amlapura yang baru disepakati
eksekutifdan pansus I DPRD Ka-

Karangasem I Dewa Ari Menaka
mengakui, anggaran perayaan
HUT Amlapura mendahului pene-
tapan HUT itu sendiri. "Saya rasa
tidak masalah, begitu ranperda
HUT Amlapura diafukan, di APBD
2015 telah tersedia anggaran,"
kata Ari Menaka.

Dia menambahkan, optimis ti-
dak akan jaditemuan BPK karena
seluruh anggaran yang terpasang
dipergrnakan untuk kegiatan. "Kan
ada pos biaya, untuk perayaan
hari-hari besar daerah. Lebih lanjut
tanyakan saja kepada Kabag Tata
Pemerintahanj' jelas Ari Menaka.

Bahkan Kabag Tata Pemer-
intahan Setdakab Karangasem I
Ketut Artha Sedana juga optimis,
tidak iadi masalah, mengenai
penggunaan biaya perayaan HUT
Amlapura tersebut. "Memang
sebelum HUT Amlapura disahkan
jadi perda, mendahului menye-
diakan anggaran di APBD 2015.
Tetapijudul pos anggaran itu, tidak
termuat secara detail menyangkut
HUT Amlapura, tetapi untuk hari-
hari besar daerah," katanya.

Artha Sedana optimis, penggu-
naan biaya itu, ddak jadi temuan
BPK. Hanya saja tidak mengetahui
secara rinci biaya yang keluar.
Alasannya, biaya perayaan terse-
but terpencar di beberapa SKPD.
"Khusus di Bagian Tata Pemerin-
tahan, hanya menyediakan ang-
garan Rp 186 juta, lebih banyak
di Disperindag yang mengoordi-
nasikan pesertapameran, di Dinas
Budpar untuk hiburan berikut
hadiah-hadiah yang keluar dan
sebagainya," tambahnya. 6 k16

ditetapkan hari jadi kota Amlaprf
ra, anggaran telah disahkan. Bisf
saia, nantinya jadi temuan BPKf'

atas kesepakatan tokoh Furi BatuJ
aya, Puri Karangasem, DPRD darf
elisekuti f. Tetapi b iaya perayaan ny{
mendahului, hari iadi ditetapkanl
Nantinya kan BPK yang menilai ap{
boleh seperti ituj' jelas Wifta" politis{
dari PDIP Karangasem. :

Kabag {luangan Setdaka{
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lapura," jelasnya. i

Wakil Ketua D PRD Karangaseni
I Made Wirta juga menyoroti dari
mengatakan pelaksanaan HUT terf
kesan mendadak Walau sebelunl
ranperda HUT dibahas, telah lebihranperda HUT dibahas, telah lebi\
dahulu mengajukan anggararf
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Desa Pakrarnan dan Subak r,/
Digelontor Bantuan Rp B,4Miliar

* Dinas Perketat Pengawasan

SINGARAJA, NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali

tahun ini kembali menggelon-
torkan Bantrran Keuangan Khu-
sus [BKK) yang direalisasikan
kepada Desa Pakraman, subak
dan subak abian. Di Buleleng
sendiri saat ini ada rahrsan calon
penerirna bantuan yang sudah
terdaftar dan siap u.ntuk me-
ngeloh bantuan tersebut Aliran
dana BKK disebut aka digunakan
untuk kegiatan pelestarian bu-
dava.- 

"Tahun ini desa pakraman,
subak dan subak abian yang
masih beroperasi di Buleleng
kembali mendapatkan dana BKK
dari Provinsi Bali, dengan iumhh
total mencapai Rp 58,45 miliari'
ujar Kepah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Buhhng, Gede Suyasa,
Rabu (1/7).

Ia mengatakan bahwa jumlah
dana tersebut akan dibagi rata
kepada 169 desa pakraman yang
ada di Buleleng yang masing-
masing akan mendapatkan dana
sebesar Rp 200 juta. Sedangkan
unuk 300 subak dan 193 subak
abian yang ada di Bulebng, ma-
sing-masing akan mendapatkan
kucuran dana sebesar Rp 50 juta.

Dari sejumlah dana yang
diterima oleh masing-masing
Desa Pakraman, subak dan subak
abian, dikatakan akan digunakan
untuk mendanai kegiatan-ke-
giatan yang bersifat pehstarian
budaya. Selain juga pembangun
di Parahyangan, Pawongan dan
Palemahan dan operasional.
Pembiayaan upacara seperti
ngusaba, nakluk merana dan
kegiatan lainnya yang tehh ter-
canhrm dalam aturan.

Namun dalam pengelolaan
dana yang terbilang cukup besar
menurut. Suyasa, rneniadi- poin
penting untuk mensosialisasikan
bimbingan teknis dan pengg-
unaan dana bantuan yang tepat
dan benan kepada masing-masing

Kadisbudpar
. NUSABALVLILIK

Suyasa.

kelian desa pa man dan kelian
subak yang

Hal dilakukan unhrk
;i adanya pen-
nggunaan dana

mengantisip
ylmpangan p
bantuan yant sewaktu-waktu
dapat pun me-
ngatakan, mas ng-masing calon

tuan juga diha-penerima ba
rapkan rn perencanaan

tuk memaksi-yang ke.tat,
malkan bant yang diberikan
obh pemeri

Selain juga
dan Pariwisa'
akukan pe
penyusunan
sesuai dengan
ditetapkan. Pi
melakukan p
gunaan dana B
lalui tim khusu

"Untuk pe
tepat sasaran
au$an yang
mehkukan penr
penyusunan p(
juga pengawas
dana melalui ti

ncanaan, dan

dia.6 k23

n penggunaan
r khususi'kata
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Eks Bupati dan

]aksaSama-sama

Ajukan Banding
DENPASAR, NusaBali

^ Mantan Bupati Klungkung Wayan
Canclra resmi mengajukan upaya
bandlng atas putusan Pengadil{n
Tipikor Denpasar, yang jatuhk{n vo-
nis I2 tahun penjara plus ntemfayar
uanH pengganti kerugian negarf Rp
1.,2 rniliar terkait kasus korupsiJ gra-
tifikasi, dan Tindak Pidana P-enducian
Uang (TPPUl. Nota banding sudah
diajukan ke Pengadilan Negeri (pN)
Denpasar, Senin (30/6J lalu. 

,

"Kami resmi banding. Nota baildinc
sudah kami ajukan seca=ra resmi {e 

pl{

Bersambung ke Hat-'t5liolom 5

Eks Bupati dan Jaksa Sama-sanira Ajuka4 Banding'
SAftIB|INGA|I 0ARl HALq,{AN } dihitung, aset Candra yang di-

rampas kejaksaan itu melebihi
Rp 42 miliar.

Menurut Warsa, dari aset-
aset yang dirampas kejak-
saan tersebut, banyak yang 

,

dihasilkan Candra sebelum I
men jabat Bupati Klungkun$
tahun 2003, saat kliennya irii
masih menjadi pengacara. 

I

Namun, hasil fee sebagai pe{-
gacara tersebut baru dicair-l
kan setelah Candra menjab{
Bupati Klungkung. I

"Banyak aset kl.ien kami yan!
dihasilkan saat dia menjadi 

I

pengacara, jauh sebelum men- I

jabat Bupati Klungkung. Ini jug{
sudah kami buktikan di sidang l

pengadilan,"tegasadvokat - I

senior asal Desa Kedisan, Keca-
matan Kintamani, Bangli ini.

Bukan hanya Candra
selaku terpidana yang
n".enqajukan banding atas

putusan Pengadilan Tipikor
Denpasar. Pihak kejaksaan
juga ajukan banding. Menurut
Kasi Pidsus Kejari Klungkung,
Made Pasek, pihaknya sudah
menempuh jalur banding, Ju-
mat{27 /6) lalu. "Kami sudah
nyatakan banding sejak fumat
lalu ke PN Denpasar," tegas
Made Pasek secara terpisah,
Rabu kemarin.

Made Pasek menyebutkan,
ada beberapa pertimbangan
terkait banding yangdiaju- -
kannya, antara lain, pasal
korupsi yang dijatuhkan.
Selain itu, dari tuntutan pe-
rampasan 60 item aset milik
Candra, hanya 59 item yang
dikabulkan hakim. "Yang
terakhir, pertimbangan ganti
rugi, yaitu tuntutan Rp 42
rniliar, tapi hanya dikabulkan
Rp 1,2 miliar lebih," tandas
Made Pasek. & rez

Denpasar hari Senin," ungkap
tim kuasa hukum mantan
Bupati Candra yang diwakili
Wayan Warsa T Bhuana di
Denpasar, Rabu (1/7).

Menurut Warsa T Bhuana,
ada beberapa alasan kenapa
kliennya ajukan banding atas
putusan yang dijatuhkan
maielis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar, Rabu
(23/6) lalu. Di antaranya,
hukuman 12 tahun penjara
dari tuntutan faksa Penuntut
Umum (JPU) yang 15 tahun
penjara, dirasa sangat berat.

Selain itu, kata Warsa ter-
kait perampasan 59 item aset
milik Candra yang sebelumnya
disita pihak Kejaksaan Negeri
[Kejari) Klungkung. Penyitaan
aset ini dirasa sangat berlebi-
han. Warsa memaparkary iika
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Gubernur Pastika Ra'ngkul TNI
untuk Percepat Bedah Rumah

GUBERNUR Made Mangku Pastika menerima Danrem
di ruang kerja gubernur, Rabu ('l17).

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika
meminta dukungan TNI untuk menyukseskan
pelaksanaan Program Bedah Rumah. Hal
tersebut disampaikan Pastika saat menerima
Danrem 1 63/Wirasatya Arhanud Nurchahyanto
di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Bedah rumah, jelas Pastika, merupakan
salah satu prioritas dalam program Bali
Mandara. Dilaksanakan mulai tahun 2009,
Pemorov Bali telah berhasil merenovasi 10 ribu
rumah tak layak huni. Pada anggaran induk
tahun 2015, pihaknya mengalokasikan ang-
garan sebesar Rp 30 miliar untuk membiayai
1.000 unit bedah rumah. Selanjutnya pada
anggaran perubahan, pihaknya akan men-
gusulkan tambahan 550 unit bedah rumah untuk
mendapat persetujuan DPRD Bali.

Program ini, tambah Pastika, dikerjakan
dengan pola swakelola. Karena itu, dia sangat
mengharapkan jajaran TNI AD dapat me-
nyisihkan waktu untuk membantu masyarakat
mengerjakan bedah rumah. "lya, mungkin ada
satu dua orang petugas Babinsa yang
membantu kami di setiap unit bedah rumah,"
prntanya.

Selain bedah rumah, Pastika juga mem-
perkenalkan pro!ram Bali Mandara lahnya

seperti JKBM da{r beasiswa pendidikan. Bahkan,
Gubernur Pasfika bicara banyak tentang
perkembangan pMAN Bali Mandara, sekolah
unggulan rintisqn Pemprov Bali yang sukses
mencetak lulusdn berkualitas. "Sekali waktu
bapak bisa men$unjungi sekolah itu," ajaknya.

Selain pengefrtasan kemiskinan, kesehatan,
dan pendidikan, pidang keamanan juga menjadi
perhatian dalam program Bali Mandara. Karena
itu, Pastika berkorfnitmen untuk mendukung aparat
keamanan baik TNlatau Polri dalam pelaksanaan
tugas-tugasnya. Pemprov telah memberikan
bantuan kendarJaan operasional guna men-
dukung tugas afarat di lapangan

Danrem Nurcfrahyanto antusias mendengar
penjelasan Pastilia. Pihaknya siap bekerja sama
untuk menyuksQskan program pembangunan
yang bermanfaalt bagi masyarakat, Untuk itu,
dia minta data ya[g lebih detail mengenai bedah
rumah yang ten$ah dikerjakan. Nurchahyanto
yang baru bebe{apa pekan menjabat sebagai
Danrem 163 Wiipsatya berharap, sinergi yang
telah terbangdn selama ini dapat terus
dimantapkan. Pprtemuan juga dihadiri Karo
Humas I Dewa $ede Mahendra Putra SH.MH
serta perwakilan f ari Badan Kesbangpol Linmas
dan Satpol PP Prlovinsi Bali. @

| .tsT
163 Wirapatya Arhanud Nurchahyanto,

Yauis, 7 -Jtli ?ptf__
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Ribuan Haktare Diderbaiki

GIANYAR, NusaBali
Puluhan subak dengan ribuan

hektare di Gianyar akan menerima
perbaikan dan peningkatan jarin-
gan irigasi 2015. Proyek dengan
dana Rp 30.723.127.000, bersum-
ber dari dana APBD Gianvar. APBD
Bali, dan APBN, untuk peningkatan
sektor pertanian di Gianyar,

Demikian ditegaskan Kelapa Di-
nas Pekerjaan Umum Gianyar Ida
Bagus Sudewa di Bagian Protokol
dan Humas Setda Gianyar, Rabu
(l/7). Terkait proyek tersebut,
pihaknya mempermaklumkan
kepada para petani dan masyara-
kat di lintasan irigasi itu akan
mengalami gangguan air irigasi.
"Kami mohon khusus para petani
agar siap-siap mengatur pola
tanam karena pasti ada gangguan
air irigasi ini," jelasnya.

Gus Sudewa menielaskan,
proyek tersebut di antaranya
dari APBD Gianyar 2015 Rp
819.847.000 untuk kegiatan op-
timalisasi pemeliharaan rutin

.dan berkala. Kegiatan ini pada
'68 jaringan irigaii yang mei.ryadi
kewenangan kabupaten. Selain itu,
rehabilitasi 25 jaringan irigasi den-
gan nilai Rp. 4.8L7.266.000 sehing-
ga total alokasi APBD Gianyar Rp
5.637.113.000. Sedangkan APBD
Provinsi Bali Rp 4.446.828.000
untuk peningkatan jaringan irigasi
P*i E\q B!e!r, Banjar Pusuan,

Desa Buahan Kaja, Kecamatan
Payangan yan$ lintas Kabupaten
Bangli - Giany{r.

Selajn itu, lkegiatan didanaiSelaln ltu,lkeglatan didanai
APBN Rp 2Q.639.186.000 di-
laksanakan oJeh Balai Wilayah
Sungai Bali - flenida. Kegiatan ini
meliputi empbt kegiatan yaknimelrputt empbt kegiatan yakni
peningkatan jQringan irigasi DAS
(Daerah AlirNn Sungai) Tukad
Ayung Rp 5.2q9.186.000. Lanjut,
peningkatan jaringan irigasi DAS
Tukad 0os Rp 5.574.973.000
dengan 10 daerah irigasi di Klu-
tug, Ubud, Bualu, Lebah, Ulapan,
Kasur Sari, Babakan, Payangan,
Bangkiang Sidem, Soca, dan Bon
Jaka. Peningkatan Jaringan Irigasi
Das Petanu dengan pagu dana Rp
5.57 4.97 3.000 dengan sasaran
kegiatan daerah Irigasi Manu-kegiatan daerah Irigasi Manu-
aba dan Gunung Sari. Selain itu,
Peningkatan Jaringan Irigasi DAS
Tukad Pakeris{n dengan pagu Rp
4.219.582.000. Froyek ini densan4.219.582.000. Froyek ini dengan
sasaran penin gllatan 12 daerah iri-
gasi di Lawas, Ir[ancingan, Basang
Ambu, ManikT[wang, Ban Batu,
Tegal Banua, {uron Alit, Cutak,
Sulangai, Delod Siangan, dan Desa
Pejeng.

Gus Sudew menambahkan,
proyek yang
melalui peng

L digarap ini'
intensif mu-
dan Pemkab'lai dari piha

Gianyar ke P

Pusat. 6 lsa
vinsi Bali dan.

Edisi :

Hal : '6



IIAru,{N

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perprakilan Provinsi Bali

Edisi : [<6urLJ.1/i ?s!f
Hal t 

-S-

Korupsi BBM Bersubsidi Jembrana

Terdalcwa dan Kadii
Berniatlobi Kapolres

U paya me ng henti- B$il J""*lffllff;"fl#r1'fl i;lJi,:".::t};?Tffil#it5.T:l
kan kaSUS dUgaan lik terdakwa, UD Sumber lr,faju. pertemuan ini. Namun Parwiadi

penyelewengan Hi5::,T:,9"#',:Xll*;hH; il"",lf,1::Jii*'T,""1,i,',1-,fi:l:'ff:
BBM bersubsidi Desember.201.2; i:ltryl'-_:,_. l*ifl:t:y,gl,y3k5:ll:*;Lalu setelah rekomendas[ ini tut Umum (fPU] untuk kembali

sempat diupayakan T"p*\;;;?r"r' a"" aii"Sempat diUpayakan menjadi.masalah dan ditangani menghadiri<an Kadisp.erindag-

m e n s h u b u n s i p i h a k ;',11,'i,H: JiT: ;Ti,::fj:; fJ.?jJi'#,J,l'.[\ tlHf lilXl
Kannlrac lornhrana mengaku sempat dipanggil $leh ini. "f aksa tolong dihadirkanKapolres Jembrana. y:1,g1*,t-"r*patdipanggil$leh ini. "faksa tolong dihadirkan

Kaclrspennoa!, eralni yanglse- lagi Kadisperindagkop.u,ntuk

DENpASAR, NusaBali dang-diperikia penyidik.laat klirifikasi pertemuan ini," ujar
*^--^i..+r,-- itu, Sueca disuruh memluat majelishakim.

Keterangan mengejutkan |t^L,]-ll:1-^:::."urr're'rr4uqr'rarr
^-+^*r-^-y^-:r-.r,,-+-i^"^':':-*l hasilverifikasiusahamiliktetda- Selain Parwiadi, fPU juga

dilontarkan Kasi Industri Menen- ffi;: ililffi;Fff;ffiffi;, menghadirkan saksi Gusti Kom-
gah Disperinda.qkgP. lem!11na, 3""i" J*i"t Ardini bertemu 

"ngSudi".t"nayangmerupakanKetut Parwiadi dalam sidang i.rs"nl;J"Lrnlu v"ne saarl iru sta"f bapak teraitwi ai uIi sut a
kasus dugaan_t_o._f ptt- B.113X ;;;;:;rF;;;.;;;F ai s{rarr Maju, Dalam keterangannya, Su-
Bakar MinvaktBBMl b:T:ls^'.l] rri"i"rio"ir?i l"*d."nu. j aiartana mengaku be-berairakali
dengan terdakwa Made Sueca """p;;;;;;n-ini''n"n.,Uufr"t 

membantu ti.dak*" meminta
Antara yang meruoakan anggota i"f ", l"f "ii tisui rekomendasi rekomendasi pembelian BBM
DPRD Jembrana. Parwiad.i men- 'lnU y"ng dikeluarkan Disfler- bersubsidi d.i Disperindagkop
gakubersamaKadisperindagkop i"a"ek"p'L"pada usatra ni{tik fembrana. Selain iiu, ia lugl di-
fembrana, Ni Made Ayu Ardini terda"kwa,saaiitu,Parwiadisqm- minta beberapa kali mengurus
danterdakwa, sempatberencana pat diminta Kadis Ardini untuk perizinan UD Sumber Maju milik
melakukan lobi ke Kapolres *"ngu."ngi jumlah BBM y4ng ierdakwa.Sudiartanadanterda-
f embrana untuk menghentikan dibeikanuiti.rkterdakwa. S-elhin kwa sempat beda pendapat soal
kasus ini. ^ itu, juga dibahas lobi ke Kapolfes beberapa tanda tangan dalam

Hal ini terungkap saat Par- le#lilna untuk menghentikan pengajiran rekomendasi yang
wiadi bersaksi untuk terdakwa i<asus ini. "Waktu itu-Bu Kadis berubah-ubah. Namun Sudiar-
Sueca Antara dalam sidang yang yang bilang ke Pak Made (Sueca, tana mengaku jika tanda tangan
digelar di Pengadilan Tipikor iedfsupayibisalobikeKapolres tersebutsemuanyamilikterdak-
D""nprr". padiSelasa (30/6). untirt inengtrentikan kasirs ini. wa.Halinisempatdibantaholeh
Sueia yang menjabat sebagai Pak M,ade bitang akan diusa- terdakwa yang mengaku tidak
Kaii Industri Menengah men- hakan," jelasnya. pernah tanda tangan pengajuan

gaku sempat membaitu mem- Maieiis halim pimpinan Ah- tersebut. 6ijrez
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DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali mengucurkan

banilan berr.rpa perahun dan mesin
perhnian (ahinbnl bagi 105 kelom-
pokhni. Hal tersebut terungkap saat
Gubernur Bali Ma& Mangku Pastika
yang diwakili Wagub Keurt Sudikerh
melakgkan penyerahan bantuan
abinhn 2015 tersebut secara sinr-
bolis di Bahi Benih Timpag Kera-
mbian, Tabanan, Rabu (1/7). Pada
kesempahn itr diserahkan sebanyak
255 unit perahEn mesin per€nian
yang terdiri dari mesin panen padi,
pemipil jagung, pengering gabah,
n-aictor; pompa air; dan mesin penyo-
sohan beras &ngan tohl anggaran
senihi Rp 17.836.900.000. Acara di kabupaten dengan Dinas Per-

tanian dan Tanaman Pansan
Provinsi BaI dalarn rnernbcr.i]rnn
pelatihan bagi penyuluhan,
bahkan studi banding ke daerah
yang lebih berhasil dalam bidans
pertanian.

Sudiker"b berharap para pehni
yang mendapat banilan agar meng-
gunakannya sebaik-baiknya se-
hingga dapat bermanfaat untuk
memberikan hasil panen yang
optimal &mikian seperti siamn pers
yang diterima NusaBali.

Hal senada disamnaikan obh Saf
Ahli Kementerian PerEnian Bidang
Inovasi dan Teloologi Dr Ir MaByu-
kur; bahwa untuk peningkatan
produksi pangan perlu dihkukan

luna halyaitr perbaikan irigasi, benih
yang berkualias, pupu( aht mesir.r
perbnian, dan penyuluhan pendam-
pingan bagi para pebni. Sehingga
pebqi akan dapat bekerja optimal
Kepah Dinas Perhr.rian dan Thnaman
Pangan Provinsi Bali lda Bagus
Wisnuardhana mengemukakan,
upaya khr-rsus di bidang pet"hnian
dialokasikan banuran benih, pupu(
barruan rehabiliasi jaringan irigasi
tingkat usaha tani, dan peralatan
mesin perEnian di hampir L.556
subak yang tersebar di seluruh Bali.

Hadir mendampingi Wagub
Sudikerta, Kadis Pertanian Kab-
Llp ate n Tabanan Ir I Nyoman

MM. 6Budiana

Wagr,rb Strdikerh rnetryampaikan
harapannya agar bantuan ini dapat

. Ditanrbahkannya, selain per-
alatan pert-aruan_, peran penyrluh
tidakbisa diabaik-an dalim menr-

sinergitas antara.dinas pertanian

berikan pedampingan bagi pa[a
petani. Untuk itu diperlukdn

KelompokTani
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Penurunan Target PAD BhliPenurunan Target PAD Bhli oleh Dispenda

Komisi II

Dispenda dinilai
masih terlalu fokus

pada pajak
kendaraan
bermotor.

Sedangkan
pengelolaan aset

Pemprov Bali yang
lainnya belum

optimal.
DENPASAR Nr.rsaBali

Penurunan brget pendapabn
asli daerah leeO; menuai kritikan
dari Komisi II DPRD Bali yang:
membidangi pajak, perekonomran,
dan pendapatan daerah. Anggoa

Komisi II DPRD Bali Anak Agr.rng
Ngurah Adhi Ardhana rnengatakan
Dispenda behrm responsif dengan
potensi daerah.

Adhi Ardhana menjelaskan,
pengelohan aset daerah yang me-
miliki peluang besar untuk digarap
menjadi pendapatan tidak kunj ung
diiakukan. Selama ini Dispencla
masih terlalu fokus clengan
pendapahn dari pajak kendarian
bermotor. Padahal potensi ini
sudah harus dialihkan karena ada
kejenuhatr orang membeli
kendaraan. Di samping memang
infrash"uktur di Bali dan damnak
sosial hinnya menjadi ancaman.

"Cobahh pikirkan pengelohar.r
aset daerah. Di Bali sekarang ini
orang buu.rh lahan parkiq kenapa
tidak menyiapkan kawasan parkir
dengan memanfaatkan aset
Pemprov Bali. Di kawasan Kuta,

Revitalisasi Aset
Badung, itLr lahan Pemplov Bali
banyak. Kon bisa direvltalisasi
untuk parkir di kawasan-ltawaian
pusat keramaian," uiar. politisi asal
Puri Gerenceng Deupasar; ini, Rabu
(1/7).

Sedangkan terkait cbr.rgirn par.i-
wisaur, hnjut Ngurah Adhi, jaiar an
Dispenda Plovinsi tsali ridak punya
rencana aksi. Pemprov Balj urhun
20 16 mendatang direnc4nakan
bakal mendapatkin kucuran dana
Rp 100 miliar dari peningkatan
dana pariwisaE sebesar Rp 4 u-iliun
obh pr.rsat

- 
'Apa rencana aksinya? gggak

ada ib"r Dispenda melnbuat rencana
al<si bersama dinas terkait
mgngantisipasi dana ini. yang
difokuskan cunta pos pajak ken-
oaraan, ya nggok bisa terus_
terusan. Memang dari sudut eko-
nom,T9g9 !"ry be]i masygraklt

rnenurult. Persoahnnya bukqn itr
Dispenda selarna ini juga jarang
ttgajak Komisi ll untr.rk mencari
solusi-solusi menggali pendapahni'
ucap Ngurah Adhi.

Ngurah Adhi juga menyoroti
analisa soal proyel< infraskb:ukb.rr
yang belum jahn, sehingga Dispenda
trclak sehal'usnya menverah. Pro-
yek infrasrru-krur tidak bisa
diandalkan. "Bukan orang Bali yang
c'lapat proyeknya. Sehma proyek iur
dikerjakan pengusaha luar,"
tegasnya.

SemenEra Ketra Kornisi II DPRD
Bali I Ketit Suwandhi mengahkan
penurunau hrget pendapahn {ari
Dispenda. harus disikapi dan tehp
harus dicarikan solusi. Aoa
masalahnya, lrarus ada sebuah
kajian mendalam. Suwandhi
rnenyebutkan Komisi ll nanti akan
mehkukan dengar pendapat &ngan

SKPD terkait untuk membahas
persoalan tersebut "Kita perlu
duduk bersama lagi, apa kendah-
kendalanya. Kan bisa dicar-ikan
solusi, kalau alasannya situasi
ekonomi pertumbuhairnya tidak
sesuai harapan," U.rUrr Suwandhi.
. Dikatakannya, alasah-alasan
karena pertumbuhan ekonomi
sedang hrrun dan tidak ber"eerak i0..r
masuk akal "Daya beli ntaiyarakat
memang menurun sekarang. Saya
melihat Dispenda melaporkin
kepada dewan sebagai iebuah
antisipasi dan rnekanisme
hubungan eksekutif dan bgishtif.
Tetapi Komisi ll punya peran
menoorong dan turun mencari
solusi supaya trrget daerah ter-
penuhi. Nanti kia undang SKpD
terkait yang selama ini iebagai
penghasil pendapabn," ujar SIu-
wandhi. 6 nat
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DapatMobil Baru

MOBIL dinas wakil ketua DPRD Badung jenis Toyota Fortuner.

Pimpinan DPRD Badung akan]
mendapat Toyota Camry dan Fortuner.l

Alat kelengkapan dewan sedang'
dipesankan 11 unit Toyota lnnova

seri G.

MANGUPURA, NusaBali
Mobil dinas pimpinan

DPRD Badung makin men-

tere.ng. fika sebelumnya set-
ingkai'wakil ketua mendaPat
sau unit sedan mewah ToYota

Camry dan satu unit Nissan X-
Trail, maka kini mobil
Nissan X-Trail tersebut di-
ganti dengang mobil Toyota
Fortuner. Malah ketua dewan
sudah mendapatkan terlebih
dahulu sebelum wakilnya.

Sekretariat dewan dika-
barkan memesan fasilitas
mobil baru di APBD Peru-
bahan 2015- Walaupun tak
sama persis dengan pimpinan

dewan, tapi mobil jenis Toyotai
Kijang New Innova seri G yangl
dipesan 11 unit akan dibe-l
rikan,kepada pimpinan alatf
kelengkapan dewan mulai dari I

ketua fraksi, ketua komisi,
ketua banleg, dan ketua BK.

Pergantian mobil setingkat
pimpinan ini diakui Sekreta-
ris Dewarr [SekwanJ Made
Wira Dharmajaya, Rabu (1/
7J. Namun dia tidak men-
jelaskan alasan perubahan
jenis mobil Wira hanya me-
nyebut Toyota Fortuner digu-
nakan untuk kendaraan ope-
rasional.

"Kalau yang Fortuner untuk
operasional jabatan, sedang-

kan sedan Camry untuk di-
nas," jelasnya.

Toyota Camry dan satu unit
Nissan X-Trail kini resmi
menjadi kendaraan bagi dua
wakil dewan Badung yakni
Ketut Suiasa dan Made Su-
narEl.

Terkait dengan pengadaan
mobil Innova yang diusulkan
konon ditaksir mencapai Rp
3,195 miliar lebih. Menurut
Wira Dharmajaya, mobill
Innova ini merupakan pere-
majaan dari mobil Innova
sebelumnya, yang menur-
uhya usianya sudah lebih dari
lima tahun. Untuk siapa saja?
"Rencananya untuk opera-
sional pimpinan kelengkapan
dewan," ujarnya. 6 as
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Buntut Rekanan Palsufian Dokumen

Kantor Camat $ukasada

Akibatnya hanya
tersisa waktu

pengerjaan 135 hari
bagi rekanan baru,
untuk mengerjakan
proyek senilai Rp 3

miliar itu.
SINGARAJA, NusaBali

Pembangunan gedung kan-
tor Camat Sukasada. di Ke-
lurahan Sukasada senilai Rp 3
miliar lebih kembali ditender
ulang. Hanya saja batas pe-
kerjaan berkurang menjadi 135
hari, Pibak Pemkab pun yakin
dan opHmis proyek gedung dua
lantai itu rampung tepat waktu.

Proyek ge{rng kantor Camat

Sukasada itu sudah masuk ke
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang/Jasa Pemkab Buleleng,
sejak Senin (29 /6) tiga hari lalu.
Saat ini Pokja ULP telah umum-
kan ke publik untuk mendapat
penawaran dari pihak rekanan.
"Sudah, sudah masuk, hari Senin
sudah masuk berkasnya, dan
sekarang kita sudah umumkan,"
kata-Kepala ULP lda Bgagus Gde
Surya Bharata saat dikonfirmasi
Rabu [1/7J.

Disinggung batas waktu
pengerjaan? Ida Bagus Surya
Bharata menyatakan, Dinas
Pekerjaan Umum (DPU) se-
bagai leading sector dari ke-
giatan tersebut menyakini ke-
giatan itu bisa 

-dilaksanakan

dengan sisa waktu 135 hari.
Pihak pun berharap dalam
proses tender nanti tidak ada

kendala. "Mudah:mudahah ti-
dak gagal tender, kalau ini ber-
jalan lancar, dengan waktu itu
Dinas PU menyatakan masih

du ng kantor Camat-Sukasd"da,'

sebut. Hasilnya, ditemukan
keganjilan dalam salah satu
berkas dokumen yang disebut-
sebut menyangkut masa jami-
nan dari material yang dipakai
dalam proyek pehbingunan
gedung kantor Camat Sukasada
itu.-Dari temuan itu, pihak
Inspektorat meminta agar kon-
trakkerja dengan rekanan peme-
nang tender dihentikan.

Menurut Kepala Dinas Pe-
kerjaan Umum [DPUJ Buleleng,
I Nyoman Gede Suryawan, tin-
dakan pemutusan konfak kerja
itu tidak ada kerugian yang
diti mbulkan karenJpi hai<nyl
tidak lakukan pembayaran atas
kegiatan yang dilakukan oleh
rekanan sebelumnya. "Kita
belum membayar, liesalahan
itu kan karena pihak rekanan,"
katanya. 6 k19

itu-pihak rekanan yang diny-
atakan menang adalah pf Ch-
haya Dewata Mandiri. Dalam
'kontrak kerja, proyek tersefut
harus rampung dalam waktu
180 hari. Selaku pemenang
tender, pihak rekanan lantai
membongkar bangunan bekas
kantor camat tersebut, seiak
bulan April lalu. Sedangkan

aktivitas perkantoran telah
dipidah ke sebelah barat SPBU
Sukasada dengan kontrak ba-
ngunan tempat tinggal selaqna
delapan bulan.

Pembongkaran bangunpn
bekas kantor Camat Sukasada
hampir seluruhnya rampu49.
Namun ditengah pembon,g-
karan itu, mendadak pihak
rekanan diputus kontrak. Pe-
mutusan konb:ak kerja itu aki-
bat ditemukan dokumen penp-
waran yang diduga dipalsukdn
oleh pihak rekanan saat tender.

Temuan dokumen yans
diduga ada dipalsukan itubelf
awal dari adanya laporan dahi
pihak rekanan lainnya. Ld-
poran. itu ditujukan kepada
pihak Inspektorat Pemkatb
Buleleng. Pihak Inspektor4t
lantas telusuri laporan te{-


