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InvestorDiminta
LaporKefak,saan

BCWMinta Komisi anggota danran liu r#*r ater,|-'
suri tidak terbulti, maka bisa sap
ada olcrum atau oranglainyar$
mengakuanggotadewan. i

Dnrikora juga meminta Badah
Ke\ormatan (BK) serta unsur
pimpinan dewan turun tangaft
secara serius menyelesaikan md-
salah yang terjadi. Pasalnya jilE

malah menuding balik jika kabar
tersebut hanya untuk menggang-
gu ketenangan lembaga dewan.
'Ada orang luar yang ingin men-

di dalimi'dalih Ardana tanpa
menyebutkan siapa pihak yang
dia maksud menganggu dewani

Nah, yang melaril Ardana

pemerasan mencuat terkait
salah satu hotel di Nusa Dua,
Kuta Selatan yang bermasalah
perizinanya. (san/han)

I Blak-blakan
MANGIIPIIRA - Dugaan adan-

ya praktik pemerasan terhadap
investor pengusaha hotel di Ba-
dung terus mendapat perhatian
maryaiakat luas. Ketua Bali Cor-
ruptionWatch (BCW) Putuwimta
flwikora dengan tegas meminta
DPRD Badung klnnulnya Komisi
Iyang dituding melalukan pung-
utan liar diminta blak-blakan
benikap. Sebagai lembaga wakl
rakyal, dewan ditantang membe-
berkan falca kepada mas/arakat
bahwa praktik pungli tersebut
tidakbenar, atau setidaknya tidak
pemahteiadi

"Guna membersihkan nama
derru"an, maka dewan harus berani
membuka diri. Kalau memang
tidak pemah terjadi pemerasan
.thnrs dibuktikan dengan fakta

. yanglelasi' tandas Dwikora kepa-
da Jawa Pos Radar Eali kemarin
(30/6). Dwikora menyebut untuk
mencari tahu kebenaran dugaan
pungli tidak terlalu sulit Komisi
I harus berani menelusui hotel
atair investor manayang Pemah
disidalg siapa saja anggota dewan
ydng ilart sidak tlal itu unnrk me-
mastikan tidak ada keterlibatan

memang merasa dirugikan. Ir+
vestor bisa menurjulckan bukfi
atau saksi saat terjadi transak{i
atau permintaan dari olcrum arf
ggota dewan. Menurut D'vikor4
investor bisa melapor kepada
Kejaksaan ataupun kepolisian
terhadapkasusini. 

i

Sementara itu, ketua Komisi
I DPRD Badung Nyoman Ar.
dana saat dikonfirmasi terpisah
kembali membantah adanya
pemerasan dan pungli. Ardana
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Lima Fraksi Reslons WTP Gianyar
GIANYAR- Pasca Rapat Par-

ipurna dengan agenda Pen-
yampaikan Pengantar .Bupati
Gianyar tentang Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda)
Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan
dan Belanda Daerah (APBD)
2014 beberapa hari lalu. Ke-
marin (30/6), giliran lima
Fraksi di DPRD Gianyar men-
yampaikan pandangan mer-
eka melalui Rapat Paripurna
II di Gedung DPRD Gianyar.

Pantauan koran ini dalam
Rapat Paripurna yang dibuka
Wakil Ketua DPRD I Made
Togog menunjukkan, secara
umum kelima Fraksi men-
yampaikan apresiasi mereka
atas kinerja eksekutif. Apalagi
Gianyar sukses mendapatkan
raihan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (V\TP) atas pen-
gelolaan keuangan daerah
2014 lalu dari Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) Per-
wakilan Provinsi Bali.

Selain itu, apresiasi itu dis-
ampaikan juga tak lepas dari
raihan Gianyar sebagai ka-
bupaten terbaik dalam ajang
Indonesia's Attractiueness
Award 2015 dari majalah
TempoLHingga masuknya
Bupati GianyarAA Gde Agung
Bharata sebagai salah seorang
dari tiga besar nominator
Anugerah Seputar Indonesia
(ASI) kategori pemerintahan
berprestasi.

Meski begitu, dalam pan-
dangan kelima fraksi tersebut,
mereka tetap memandang
perlu dilakukan peningka-
tan pada sektor pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan
pelayanan publik. Meski pun
untuk beberapa sektor, seperti
pada pendapatan daerah su-
dah mengalami peningkatan.

Selain itu, dari paparan ke-
lima fraksi itu juga disoro-
ti mengenai nilai sisa lebih
pembiayaan anggaran (Silpa)
pada anggaran 2014. Silpa
inilah yang menurut Dewan
perlu penjelasan lebih lanjut,
tei'rnasuk menyarankan ke-
pada eksekutif supaya lebih
cermat dalam perencanaan

PUJIAN DAN KRITIKAN RAPAI PARIPURNA:DlGedung DPRD Gianyar
kemarin, selain mengritisi eks$kutif, DPRD bangga atas raihan WTP.

sehingga WTP itu bisa dippr-
tahankan. I

Made Togog yang memimpin
jalannya Rapat Paripurna
menyatakan, rapat paripurna
lanjutan akan dilaksanakan
pada 3 Juli mendatang. Se-
dangkan rapat kemarin sendi-
ri dihadiri Bupati Gianyar AA
Gde Agung Bharata, Wabup
Made Mahayastra, unsur
musyawarah pimpinan daerah
(Muspida) hingga pimpinan
satuan kerja perangkat daer-
ah (SKPD) dan unsur terkait
lainnya. (wld/dio)

Dimulai dari Fraksi Pari
Demokrasi Indonesia P
juangan (F-PDIP) yang di
cakan I Nyoman Amerthaya!
yang dalam pandangan
menitikbera&an pada usu
perlunya pengangkatan
ru-guru tidak tetap. Disu
kemudian Fraksi Golkar ya
dibacakan Ngakan Ketut Pu
dengan menyatakan perl
penyertaan modal pada.
rusahaan Daerah Air Min
(PDAM) Gianyar.
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samping itu, perlu dijelal
kan juga m'engenai masl

dan penyerapan anggaran, Wakil Ketua DPRD Gianyar


