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- USAI RAPAT: Pembahasan LKPJ Bupati Bulileng kemarin.

Banggar Sisakan Tiga Catatan
_qIIG4{AIA - Sempat mendapat boikot dari 2l anggota
DPRD Buleleng pada Senin(22 /Z) lalu, sidang pembaha-

, ^san Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPI) Bupati
Buleleng tahun anggaran 2014, berakhir mulus. Badan An-
ggaran (Banggar) DPRD Bulelenghanya menyisakan tiga
catatan dan menyatakan bisa menerima laporan tersebut.

Dalam sidang kemarin, lebih dari 30 anggota dewan
menghadiri sidang paripurna. Sidang dipimpin Ketua
DPRP Buleleng Gede Supriatna dan dihadiri Bupati
Buleleng Putu Agus Suradnyana.

Banggar DPRD Buleleng dalam pendapatnya men-
yatakan dapat menerima penyampaian LKpf ApBD
Tahun Anggaran 20I4. Terlebih terdapat penghe-
matan belanja sebesar Rp 12f ,97 miliar, disertai
dengan realisasi pendapatan asli daerah (pAD) yang
mencapai 105 persen, alias melebihi dari target yang
ditentukan sebesar Rp 209,2 miliar.

"Realisasi PAD sebesar Rp 219,6 miliar, atau lebih
tinggi Rp I0,4 miliar dari target, menunjukkan adanya
kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dimana
kontribusi PAD terhadap APBD 2014 mencapai t4,23
persen, sementara pada tahun 2013 rasio PAD terha-
dap APBD hanya 1I,54 perseni'tegas Anggota Banggar
DPRD Buleleng I Nyoman Sukarmen.

Sukarmen menyatakan Banggar masih menyisakan
setidaknya tiga catatan kepada Pemkab Buleleng.
Ketiga hal itu adalah peningkatan kinerja SDM,
kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan PAD
termasuk kontribusi PAD terhadap APBD. Meski ber-

, sifat normatif, politisi PDI Perjuangan itu meminta
agar pemerintah mematuhinya. (eps/gup)
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Gianyar Genfot
RetribusiIMTA

Tahun 2015
Target Rp 700Iuta

GIANYAR - Berlakunya Per-
da Nomor 8 Tahu4 2014 ten-
tang Retribusi Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA), tampa-
knya belum memberikan
dampak signifikan terhadap
pundi-pundi pendapatan
Gianyar. Sebab, pada tahun '
20l4lalu, dari retribusi IMTA
ini baru bisa menyumbang
PAD senilai Rp 300 juta. Nah,
di tahun 20L4 ini pun IMTA
digenjot agar memberikan
pemasukan lebih banyak.

Kadisnakertrans Gianvar,
Gede Widarma Suharta dilion-
firmasi kemarin (28/7) men-
gungkapkan, paska pelimpah-
an kewenangan pemungutan
IMTA ke kabupaten seiak 20 t2
lalu, pihaknya langsung meng-
genjot proses penyusunan
Perda terkait tenaga asing itu.
Flasilnya, Oktober tahun lalu,
Perda yang diundangkan sejak
Iuli 20I4 lalu itu pun mulai
diberlakukan.

"Tahun lalu, atau mulai Ok-
tober sampai Desember, retri-
busi yang bisa didapatkan

mencapai Rp 300 juta. lumlah
itu dari total 2l tenaga kerja
asing yang mengadu nasib di
Gianyari' ucapnya.

Angka tersebut cukup besar,
meski baru sebatas berialan
selama tiga bulan. Mengingat
dari katanya, untuk sattr orang
naker asing ditarik retribusl
sebesar USDI00 untuk tiap
bulannya. Sehingga selama
satu tahun, para pekerja asing
itu secara penuh dikenakan
pajak USDI.200.
Disinggung mengenai tar-

get tahun ini yang dirancang

hingga Rp 700 juta. Pria ini
mengaku cukup yakin angka
tersebut bakal tercapai. Lan-
taran hingga Juni lalu sudah
berhasil ditarik retribusi pa-

iak IMTA hingga RP-400 iuta'
Angka itu didaPatkan dari
30 ienaga asing Yang sudah
tercatat PihaknYa.

"Untuk tahun ini, target
IMTA sekitar RP 700 iuta'
Kami oPtimistis target terse-
but bisa terealisasi, bahkan

Untuktahun ini, target
IMTAsekitarRp Z0O
juta. Kami optimistis

target tersebut bisa te-
realisasi, bahkan terla-
mpaui. Karena sampai
Iuni saja sudah Rp a00
juta yang terkumpul
dari 30 tenaga asingJ'

Gede Widarma Suharta
Kadisnakertrans Gianyar

terlampaui. Karena sampai
]uni saja sudah Rp 400 juta
yang terkumpul dari 30 tena-
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ga asing," paparnya.
Selain itu, proses pendataan

yang sudah dilakukan pihak-
nya pada para naker asingitu,
membuat mereka yakin bisa
melampaui target itu. Karena
untuk nama dan alamat para
pekerja asing tersebut sudah
dikantongi pihaknya.

"|adi petugas tinggal melaku-
kan monitoring, sekaligus men-
gantisipasi munculnya para
tenaga asing ilegali' imbuhnya.

Seperti penuturannya, se-
bagai daerah yang dr-rrninan
berbasis parirvisata, puluhan
naker asing yang mengadu
nasib di Gianyar pun domi-
nan bergerak di bidang usaha
pariwisata. Selain itu, beberapa
di antaranya juga merambah
sekor perdagangan. (widiyor)

wTahun 2014 menyumbang pAD Rp 900 juta dari 21 ffi
*Tahun 2015 i Rp 700 juta, dan sampai semster

400 iuta dari 30 naker asino.
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SUNAT RASKIN : Kaur Kesra Desa.Malinggih AA Bagus Semara.
putra (kiri) usaituntutan di Pengadilan Tipikor D,enpaiar, kemarin.

Kaur Kesra Malinggih
Dituntut lr5 Tahun

DENPASAR- KaurKesraDesaMalinggih, payangan, Gianya!
Anak Agung tsagus Semaraputra, 48, dituntut t,5 iahun atau I
tahun 6 bulan. Atas kondisi ini pihakpengacaraterdakara akan
mengajukan pledoi atau pembelaan. AA Bagus terbelit kasus
korupsi raskin (beras miskin).

Sidang di Pengadilan Tipikor Denpasa4 itu dipimpin oleh
HakimAchmad Petensilli, dan faksayangmembaCakah tunrut-
an adalah Herdian Rahardi. Dia menyatakan, yang memberat-
kanadalah terdakwa melalcukan korupsi atas hakorang miskin
yainr raskin. Selain itu kasus ini juga dimasukkan seblgai ex-
traordinary crime (kejarhatan luar biasa) terkait korupsi raskin.
Sedangkanyang meringankan adalah terdakwa rnenjadi tulang
punggungkeluarga dan belurn pemah dihukum.

Jaksa menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan
meyakinkan melanggar pasal 2 ayat I jo pasal lB Un-
dang-Undang Nomor 3l tahun lggg tentang Tipikor,
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke
dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU
Nomor 3l tahun 1999 jo pasal 64 ayat I KUHp. Atas kondisi ini
Ialsa memohonkepada hakim agar menjanrhkan hukuman 1,5
tahun. "Memohon kepada majelis hakim agar dijan*ri hukum
I tahun 6 bulan/ tegas faksa.

Selain itu terdakwa juga dituntut denda Rp 50 juta subsid-
er 3 bulan, artinya jika tidak membayar denda hukuman-
nya ditambah 3 bulan. Dan diwajibkan mengembalikan
kefugian negara Rp 135 juta, jika tidak mengembalikan
kerugian negara harta bendanya disita jika tidak mencuk-
upi hukumamnya ditambah I tahun.

Seperti halnva berita sebelumnya, terdakwa selaku
5.1lLl j::l".pida tahun 

.20.t 2 _ 20i,',;;; ;; m er awannur(um tidak memberitahukan f;;"";;;r"kat Ru_mah rangga sasaran j.engri1na irA;];;iii;s_pM) diuesa Meringgih, tentang;utur' turrun' r"itli, burannya.r loaK nanya iru, Semarapuuu, 
iug,u tiaat periifr mesosial_

I'li_{31::,""gpenyaruranrard;A;il;;;*1},.',"_n,u,qoKumen transaksi dan pertanggung jawabin. parahnya lag,oeras yang sedianva akandiberi]A; ddilnilryuiltu, _irr.i,ri
lilT.ll"g fepada pedagang u"*rlu il'iJJ bi.a suma*tiseoanyak43 karune, dengan harga p"rtijon"Vu tp n.uoo.
., llj :,','^kl I n ya, -s 

e r a fr a r" i" .i t;; ;' i? lu,rn yu o i, o r _urkan 13.020 kiloeram raskin d;; "di;hun 2013
l"^bjltrk 9.915 kiiogram raskin. Sedangkan subsidipemerinrah setiap bulannya Rp l600l"A;;s perbu_

tan terdakwa, negara
diru.gikan hingga Ro
I 35.928.50 1,90. (aflEr)
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