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DPRD Karangasem Bahas Dua Ranperda
- DPRD Karangasem dalam be_
berapa hari ini sibuk membahas
dua rancangan peraturan daerah
(ranperda). Dua ranperda yang
ctrbahas sampai Jumat 13/7.) sore
dr antaranya Ranperda penv_
ertaan Modal di PDAM Karan_
g_asem, Rekomendasi Laporan
Keterangan Pertanggun$a*at a"
bupatr Karangasem.

- Pada rapaigabungan komisi
dengql eksekutif. Jumat (3/7).
terjadi perdebatan cukup'alof
sampai pukul 1b.80 wita. Saatitu Ketua DPRD Karangasem
Nengah Sumardi. S.E..fu.Si.
didampingi Wakil Ketua Nyo-
man Karya Kartika, S.H. dan ida
Bagus Adnyana. S.H.

Sumardi asal Desa Sibetan
itu berulangkali meluruskan
pokok pembicaraan pembahasan
Ranperda Penyertain Modal ke
|DAM Di mana. anggota rapat
diminta fokus membahas yung
menyangkut ranperda itu, tidak
melebar, sehingga pembahasan
menjadi lebih cepat. Sementara
soal keterangan pertanggung-
jawaban masa akhir jabatan Bu-
pati Karangasem, hanya berupa
rekomendasi. Di mana. reko-
mendasi dan catatan nantinya
akan menjadi perhatian dan per-
timbangan eksekutif pada tahun
anggaran berikutnya. "Laporan
keterangan masa akhir jabatan
Bupati Karangasem itu, sesung-
guhnya sudah dilaksanakan.
Kami di dewan melaksanakan
fungsi legisla si, buggeting (angga-

9-II,IPIN RAPAT - Ketua.DpRD Korangasem Nengah Sunard,i(hiri)d.idampi-ngiwahitxit"iiii'iiir;;;;:";';;;;i;;"\
homisi memb ahae Ranperd.a.
ran)danpengawsan(ko-ntrqli"g)," alahkan, dia memberikan saran
Xta;Sumardi dari Fraksi partai sebaiknya d.-i ii;;k;;;";;:
\rolKar rtu. naan ApBD suda[ melibatkan
. jum-ardi mengatakan. soal i".p"t torut daerah, Spii;"hk";
APBD 2014 sudah dilaksanakan bilaperludeng""KbK-.pJrb;;;;
dan bahkan sudah melewati pe- lt", t"-bah Si,dail;;;iT;;;]i:
meriksaandariBadanPemeri[sa inggah. guna meminimali!asi
Keuangan tBPKl. Diakui tahun keiitatran.
20^1-a, dari-h_asil pemeriksaan Di lain pihak, Sekda Karan-
BPK.peng_elolaan APB_D_hanya gasem Ir. 'Gde Adnya ll"fy.ai
mendapatkan opini BPK__w_ajCr mengatakan, pemkot fit;;;;
$e.nsan pengecualian (WDP), sudih melatukan ["":" "^-ul9l311 ryajar ta_npa pen-gecualian dalam perencanaan nfeO-nya
(WTP). Soalberbagaikekurangan dengan-BpKp, dan KpK. Karan-
dalam pelaksanaan APBD 2O14, ga"J*, katanya, bakal menjajaki
tentunya sudah menjadi catatan ke arah itu.-Soal Karangaiem
masing--masing pihak di eksekutif tahun 2014 meraih hasil pemerik-
yakni -di qlql1n kda perangkat saan WDP dari BpK, di antaranya
daerah (SKPD). "Laporan ket- karena banyak kendala pada
erangan pertanggungjawaban administrasi aset, seperti lahan
sudah rutin setiap tahun," papar yang dibanguni SD binyak yang
Sumardi. belum tuntas status kepemilikan

Ketua Komisi A DPRD Karan- asetnya dari segi administrasi
gasem Komang Sudanta men- atau pensertifikatan aset lahan-
gatakan, guna menghindari dis- nya. (ad411) 
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KeJari Juga akan
Periksa Pqabat TeknrS

dan Fungsional
Soaf Bagi-bagi Up Galian C

Bangli (Bali Post) -

-_Ad-l.o",t,p"T3"gg-ilan-sejumlah 
pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

{l"gtt oleh pihak Kejaks-aan Negeri (Kejari) untuk dimintai keterangan ierkaii
tY --c_t_"" 

pembagian rpelr p.lttgut (up) galian c diakui Kepala Dispenda Gede
:11{i11":. H,anva. saat dikonfirmasi Minggu (b/7) kemarin, suiyaw.tr y.ng pernah
..[enl.a|at,sebaga-i Kepala Inspektorat Dierah Bangli ini belurn bersedi-a untuk
r,:lrrenJelastsan lebih lanjut.

sama Bupati,"
saat dihubungi,

u kemarin.
jauh berbeda

dengan Kadis-
Plnda, Kabag
Humas dan

Protokol
Setda
Ban-
gli Cok
Bagus
Gaya
Dirga
saat
dikon-
firmasi

terpisah juga mengatakan bahwa
pihaknya belum bGa berkomentar
terkait hal tersebut.

Cok Gaya Dirga bahkan
mengaku masih berupaya mem-
p1l_r_ta4yakan S urat Kep utus a n
(SK) Bupati terkait upah pun-
gut galian C yang dimatsud
ke Bagian Hukum. Pemanq-
gilan sejumlah pegawai Dinis
Dispenda oleh-pihak Kejari
adalah untuk dimintai kllri-
fikasi terkait aliran dana upah
pgngut galian C. Pemanggilan
dilakukan belum lama inl. Tak
hanya memanggil beberapa
pegawai Bispend.a, pihak ke-
jaksaan juga berencana akan
memanggil sejurplah pejabat
teknis dan fungsional yang
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disebut-sebut turut menerima
upah pungut.

Kasi Pidsus Kejari Bangli
Bagus Putra mengakui bahwa
sejumlah nama di lingkungan
Pemkab Bangli memang bakal
diperiksa terkait dugaan pen-
erimaan upah pungut. Sebab
sesuai SK upah pungut itu ada
banyak nama yang meneriman-
ya. "Mereka pejabat teknis dan
fungsional," ujarnya. Bahkan,
pemeriksaan terhadap sejum-
lah pegawai dan pejabat yang
diduga mengetahui arah dana
tersebut akan dilakukan Senin
hari ini pukul 11.00 wita.

Selain mengungkapkan menge-
nai pemeri\Bpan tersebut, Bagus
juga mengald'telah mengantongi

nilai kerugian negara. Hanya
saja sejauh ini dia belum bersedia
membeberkan karena masih men-
gumpulkan alat bukti lainnya.
Sebagaimana yang diberitakan
sebelumnya, Kejari diam-diam
membidik indikasi penyalah-
gunaan upah pungut galian C.
Sejumlah pegawai yang diduga
mengetahui aliran dana yang sem-
pat dipungut beberapa tahun lalu
itu bahkan telah dipanggil untuk
dimintai ke-terangan.

Menurut Kajari Ida Ayu Ret-
nasari, pemeriksaan terhadap
beberapa pegawai di Dispenda
adalah terkait aliran dana upah
pungut. Sebab sebagaimana in-
formasi yang dihimpun Kejari
pemberian upah pungut tidak
memiliki dasar hukum. Ter-
lebih yang menerimanya juga
tidak melakukan pekerjaan
apapun. "Tidak ada pekerjaan-
nya, tetapi dibayarkan upah
pungut. Ini yang sedang dida-.
lami oleh tim pidana khusus."
kata Retnasari. (kmb40)
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Piutang PBB
Tabarnarn

Capai Rp 48 Miliur
Tabanan (Bali Post) -

Pemkab Tabanan akan melakukan pendataan ulang terkait tingginya tungga-
kan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai pendataan yang dilakukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP)) Tabanan dan Jembrana, piutang PBB
(Pajak Bumi Bangunan) Tabanan mencapai Rp 48 miliar. Tingginya piutang ini
ditengarai ada pendataan ganda sehinga berdampak adanya tunggakan semu.

Kepala Pendapatan dan
Pesedahan Agung Tabanan
Wayan Sudarma memaparkan.
jumlah piutang PBB tersebut
belum bisa dipastikan dan
memerlukan pendataan ulang
kembali.'Dalam piutang terSe-
but ada tunggakan semu den-
gan berbagai macam alasan.
Kami sedang menurunl<an tim
untuk melakukan pendataan
kembali," ujarnya.

Ia mengakui clatabase men-
genai piutang PBB Tabanan
amburadul dan sudah lama
tidak diperbaharui. Setelah
didorong BPK, pihaknya mulai
melakukan pendataan sejak
dua tahun terakhir. Hasllnya
didapati ratusan wajib PBB
mengalami pendataan gdnila.
Dijelaskannya pendataan gan-
da yang dimaksud adalah pemi-
lik tanah menjual tanahnya,

perkantoran namun masih
lerdaftar sebagai wajib PBB
yang menyebabkan tunggakan
semu.

Ia mengaku saat ini data
vang dikonfirmasi sangat ban'
yak. sehingga belum bisa diPas-
tikan berapa yang tunggakan
semu berapa yang benar-benar
asli piutang yang belum diba-
varkan masvarakat." Hambatin yang dirasa-
kan selama pendataan adalah
'turgngnya dana dan tenaga
untuk terjun ke laPangan
ilan kurangnya partisiPasi
masvarakat. "Terkadang
setelah menjual tanahnYa,
masyarakat enggan meng'
konfirmasi dan memPerbaha-

namun luas tanah awal dan
tanah yang dijual masuk dalam
data PBB. iMisalnya dari tanah
100 are dijual 50 are,Yang 100
are tetap terdata wajib PBB
dan 50 are pun tercatat Pula.
Hasilnya ada tambahan sPFu:
50 are,t' jelasnya. t" fr "

Permasalahan lain Yang
ditemukan adalah tanah Yang
telah menjadi pelayanan Publik
seperti jalan, sekolah maupun

rui PBB-nya, sehingga pemiJik
baru tidak terdata," ujarnya.
Haf ini yang membuat konfir-
masi pendataan melalu surat
menjafi susah, dan mau tidak
mau tim verifikasi harus terjun
langsung ke lapangan.

Tunggakan semu juga ter-
catat karena ada tanah yang
terdata justru tidak ada bentuk
fisiknya.'Nama pemiJiknya ter-
data tetapi setelah fikonfirma-
si, tanahnya tidak ditemulan,"
ujarnya. Kondisi ini berlang-
sr.rng bertahun-tahun sehingga
melebihi data pemasukan PBB.
"Dalam tahun 2014. peneri-
maan PAD Tabanan lewat PBB
mencapai Rp 15,10 miliar,"
ujarnya. (kmb24)
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Proyek Museum Subak

Tahun Ini, Gedung dan Kantor
Pengelola Digarap

r.rrdnyar (Bali post) _

, Proyek prestisius pem_
bangunan Museum SlUat
f{alunaten Gianyar yang
Derlol(asr dr kawasan pan_
tai Masceti, kembali dilan-
jutkan._ Tahun ini, proyek
difokuskan untuk memban_
gun gedung museum dan
gedung kantor pengelolaan
museum.
. Proyek saat ini masih

dalam proses tender. Dari
data website LpSE Kabupat-
en Gianyar, pembangunan
Museum Subak Kabupaten
Gian_yar pagu anggarannya
senilai Rp 9.812.000.000.
Anggaran berasal dari APBN
2015. Selain itu juga di-
anggarkan belanja modal
gedung dan bangunan (pem-
bangunan gedung kantor
pengelolaan Museum Subak
Kabupaten Gianyar) senilai
Rp 1.550.000.000 yang da-
nanya berasal dari APBD
Gianyar 2015.
. - Kepala Dinas Kebudayaan
'Kabupaten Gianyar I Gusti
Ngurah Wijana, Minggu
(5/7) kemarin mengungkap-

kan. khusus pembangunan
gedung museum. tahun ini
melanjutkan proyek tahun
lalu yang baru sebatas tiang
pancang. Proyek pembangul
nan gedung tahun ini juga
a.Iran sebatas pembangunan
trsrk sampai pembangunan
atap. Sementara untuk /iru_Lsnlng, menurut rencana
bakal dilanjutkan tahun
20 16 mendat ang. " Finishing -
nya nanti juga dananva dari
APBN sekitar Rp 10 miliar.
Sedangkan isi museum-
nya nanti dananya sharing
pusat dengan kabupaten,
katanya.

Se,suai RAB, pembangu-
nan Museum Subak Kabu-
paten Gianyar menelan dana
sekitar Rp 40,5 miliar..Se-
cara garis besar proyek me-
liputi pembangunan gedung
musem, gedung pengelola,
areal parkir untuk menun-
jang upacara keagamaan
di Pantai Masceti, miniatur
subak, rumah khas Bali
serta areal parkir museum
yang nantinya dibuat sede-
mikian rupa yang memberi-

kan nuansa museum sebagai
de-stinasi wisata. pengerj a.'antak bisa dilakukan"dalam
satu tahun melainkan secara
bertahap. Ditargetkan, kes_
eluruhan pekerjaan pemban-
gunan museum ini tuntas
dul_ug tiga tahun ke depan.

Wijana menyat4kan,^Mu-
seum Subak Kabupaten Gi_
anyar nantinya tidak seka_
dar jadi proyek monumental.
Museum ini bakal dibuat
sedemikian rupa menjadi
museum bertaraf interna-
sional. Nuansa tradisional
dan budaya akan dipadukan
de,ngan teknologi terkini,
sehingga museui iadi me-
narik alias tidak membo-
sankan. Fungsi museuni tak
hanya pelestarian.budava
dan- edukasj melainkan juga
ke depannya dikembangkan
sebagai salah satu destinasi
pariwisata di Kabupaten Gi-
anyar. "Jadi, tidak sekadar
museum," tambahnya.

Sementara terkait pen-
gelolaan, Wijana mengata-
kan, saat ini masih dalam
kajian. Bentuk pengelola

museum belum ditentukan
apakah menjadi BUMD atau
UPTD. "Kami akan minta

pe.tunju\ pimpinan lebih lan_
llt,,l"lg} hat itu." katanyA.(kmb25)
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Sikap Bupati Dipertanyakan

Toleransi Pembangunan

Hotel di Lahan Produktif
Semarapura (Bali post)

Kehadiran Bupati Kfungkung I Nyoman suwit" saat sosialisasi pembangunanhotel bintane lima di lahan p";J;dtiffii S;[;ililil;;;;] Desa Gelgel menuaikritikan. PaJilnya,lpaya inlvestor mengarilriu"gsit.l-riil.r setuas B hektar disekitar Pantai git.i t"o[p""]-i"i""["i 
";4sat 

koitr"" a"o!"o komitmen Bupatisuwirtauntukmempertihrti'r"nt"ttrtr-i"r1'';;.-i;liif:;G;tr-d;;;ffiffi 
i_mintauntukmenjagakomitmennyadaramm1-njG;l;h;;'ir"a"tiif t""J"t"i'

Kritikan tersebut dis-
ampaikan salah satu tokoh
qr_asyarakat Klungkung
Wayan Sutena yang 6eraks'i
karas terkait rencana pem-
bagunan hotel bintang lima
di Pantai Batu Tumpeng,
Desa Gelgel tersebut. Menu-
rutnya Bupati Klungkung
Nyoman Suwirta terkesan
memberikan lampu hijau
kepada investor, Ini terlihat
dari kehadiran Bupati Su-
wirta dalam sosialisasi yang
dilaksanakan pihak investor
terkait pembangunan Hotel
Bintang Lima minggu lalu.

Terlepas diundang atau
tidak, menurut Wayan Sutena
keberadaan Bupati Suwirta
mengindikasikan keterliba-
tannya dalam megq proyek

tersebut. "Bupati seolah-olah pembangunan hotel di dekat
beri lanlnu hijau dengan be- irura Witu fffot"l t""."L"t,
Irau hadrr terlepas diundang pHDlKlungkungKetutSuar-
atau tidak oleh pihak inves- tana menga=ku b-elum pu.rr"t
tor," ujar Sutena yang juga mendapai-kan sosialisisi dan
mantan Ketua DPRD Klung- diajak loordinasiterkaitpem-
kung tersebut. - 

bangunan hotel tersebut'baik
..Ia pun m.enganalogikan olehpemkabKlungkungatau

sikap Bupati Suwirta terse- pun pihak investoi. Ni-.rn
but seperti meludah ke atas. Ketui Suartana menegaskan
Mengingat komitmen un- pembagunan yang dila"kukan
tuk mempertahankan lahan jangan sampii mlhbrak ar-
produktif malah dilanggar eal kawasan-suci. ,,Kami tetap
sendiri bila membiarkan memintakawasansuciuntuk
banguna-n bin_ta_ng_lima terse- dijaga...jangan sampai mem-
but berdiri. Pihaknya men- bagundiarealkawasansuci,"
egaskan, semestinya bupati ujarnya yang menambahkan
harusprorakyatdengankon- saat pembahisan RDTR lalu
sisten terhad'ap kebijakan sempat disinggung terkait
pglarang pembagunan di rencana pemblngunan hotel
lahan produktif. tersebut. Namun saat itu han-

Terkait dengan rencana ya sebatas wacana. (dwa)
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PertanyakangalqaWar

Amlapura (Bali Post)
- warga Desa Pakra-3r.pyrr-, Selat, Karangasem, mempertanyakan kapan airdari.proyek pipanisasi air !9lag3 waj" i'rlij r-"r.LT-aiiir""l""lF'iJiiiii, i#irmusim kemarau ini, warga ai tati seiatan drltt.,n! ag"ttl itu suaatr memletiair bersih untuk keperluan sehari-hari.

tinggi," papar Su.merta.

. , 
Dia mengakuprihatin warga

tak m66puluga mesti membeli
arr qeng€rn harga yang tinggi.
Dumerta mengatakan warga di
Llesa Pura dan sekitarnya terus
mempertanyakan kapan air
TW itu dialirkan dan dinikmati
warBa.

_- Di lainpihah anggota DpRD
Karangasem asal Tianyar Ba_
'rat, Kubu, Gede Dauh Suprapta,
juga menyampaikan hal ying
sam.a. Warga di Kubu yang
masih krisis air bersih, terus
mempertanyakan kapan air
9rl_ p*ygk TW bisa mengalir
ke Kubu. Soalnya, saat ini sidah
memasuki mtrsim kemarau dan
warga baka.l membeli air bersih
yang mahal.

Sementara itu, Sekda IGran-
gasem Gde Adnya Mulyadi men-
gatal<an ta-k tahu apalah proyek
pemasangan pipa ke Desa pura
termasuk proyek pipanisasi air
TW atau tidak. Menurutnva.

- - 
Hal itu disampaikan sejum- bak besar neservoir sudah lebih

l3tr_w_arga Desa Pura, Minggu duatahunlaludibangwrdipula.
(5/7) kemarin di desa setem- Sementara jaringai pipa baik
pat. Sebelumnya, Jumat (3/7), dari pipa besi iaupun pipa
anggota^DPRD Karangasem I paralon juga sudah dipasang
Wayan Sumerta.di depan ra- dua tahln lalu. ,'Dulu yan[
patgabungankomisijugasudah mengerjakan pxoyek p"*..urrl
sempat mempertanyakan soal gan pipanisasi ke desa kami
Fle"gr.4Iprcy-ekpipanisasi ai p.i"a CV-nya pak Komang
Twitubalaldialirkan. Katadia, Sujanayasa, inggota DpRd'meki sumber air cukup banyak Karangasem. Nanun kapan air
dibagianbawahsepertidiYehar dari tW itu dialirkan lie d.esa
tetapi di desa bagian atas sep- kami?" tanya Sumerta.
erti di Desa Pura dan sekitarnya, Sumerba mengaku khawatir,
warga tetap krisis air bersih. kalau bak reservoi itu tak di.isi

SumertayangasalDesaPua air dalam jangka waktu Lama,
itumgngatakan,padarnusimini dikhawatirkan bakal pecah.
sudah banyak warga terpaksa Baksejenisjugadibangundise-
membeli air bersih. Soalnya. air jtrmlah qfilayafu, seperti di Desa
dariproyekfWyangsudairlama 3ebufi, Selat, dl Xutu"er"y;
ditunggrlsampaikinibeltrmada Duda, di Pidpid, dua buah di
airtya. Padah"L qt" Su1r"rte. !"lq!utuh,E!.dil!ubu. Ka-

AirTelagaWaj a

lau tak diisi air kami khawatir
bak beton itu pecah, bisa jadi
nanti proyek itu mubazir sebe-
lum sempat airnya dinikmati
masyara-kat," ujar Sumerta.

Menurutnya. jika sampai
proyek pipanisasi,TW itu
mubazir, maka akan rugi be-
sar. Negara melalui Balai Air
Bali Penida Kementerian PU
sudah mengucurkan ratusan
miliar untuk proyek pipanisasi
air TW itu. Sementara warga
didesa-desa tandus masih tetap
krisis air bersih pada musim
kemarau dan terpaksa membeli
air dalam jumlah besar. "Saya
sendiri sebulan mesti membeli
air bersih sampai Rp 1,5 juta.
Soalnya dengan truk tangki ke
desa kami jalannya menanjak,
dan harga air sudah sanga!

pmyek TW saat ini masih dalam
tahap uji coba. Soalnya proyek
besar dan harus dikeriakan
dalarg,beberapa ti.rh un. hrli bisa
sdlAgai dalam satu tahun ang-
g4iffo,,."Proyek air TW r4asih
tahqp'gji coba," ujar Sekda Ad-
nya',tanpa menjelaskan kapan
selesai uji cc'ba d21 dil:rkukan
pengaliran air bersih secara
permancn (013)I Wayan Sumerta

$&{


