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Anggaran Pemeliharaan Terb ataS;

lKualitas Jalan Tidak Maksimal
GieLnyar (Bali Post) - nargetkan seluruh ruas jalan
. Infrastruktur berupa jalan kabupaten di Gianyar dalam

merniliki frurgsi strategis dalam kondisibaikdalam Z,S tatrunke
penrbangunan daerah. Peme- depan. Untuk diketahui, ruas
liharaan jalan dilaksanakan jalan kabupaten di Gianyar
sebagai usaha mempertah- mencapai bbb,b3S kilomeier.
ankan daya dukung dan layak "Rencananya, diharapkanpada
fungsi jalan yang nyaman dan sisa masa jabatan bupati ini
amanbagipenggunajalanagar bisa tuntas sem.ta.ty:a.'' ka-
l(egl.atan lrhususnya transpor- tanya.
tasr yang menunjang.pereko- Perbaikan dan peningkatan
nonLian dapat berjalan dengan kualitas jalan di Gianyai tidak
bail:. Namun lantaran keter- bisadila[qpsnsertamerta.Gr.rs
batasan anggaran, kegiatan Sudewa mengatakan hal ini
pemeliharaan dan peningkatan mengingat kemampuan penda-
kualitas jalan di Kabupaten naanaadapSDKibupalenGi-
Gianyar belum bisa dilakul<an anyarbelumsebandingdengan
maksimal. panjang ruas jalan yang harus
__ X-epala Dinas Pekerjaan ditangani. Tidak hanya jalan
UmrlqL (PlJ) Kabupaten Gian- kabupaten, melainkan-juga
yar. [.B. SudeWa, Selasa (7/? ke- jalan lingkungan/desa yang
malrm, mengungkapkan, dalam sekitar 1.086 kilometer.
tiga tahun terakhir sejatinya Masih menyangkut ang-
pemerintah telah melakukan garan, di APBD induk 2016,
upalra peningkatan kualitas Pemkab Gianyar mengalokasi-
jul"o.lt{pul"va,jalankabupaten kan dana sekitar Rp 4b miliar.
yang dulunyaaspallapenseka- Anggaran itu tidakhanya un-
rang telah dihotmix. Namun tukjalankabupatenmelainkan
diak,Lrinya, belum semua jalan juga untuk jalin desa/lingkun-
yang: lelkategori jalan kabu- gan. Total panjang jalan"yang
patendiGianyartelahdihotmix. akan ditangani densan dani
"Behrm semua. tapi sudah se- tersebut seEtar 40 kilometer.
bagirLnbesar,"katanya. "Anggaran untuk kegia-
- Gus Suderya mengungkap- tan pemeliharaan jalan dilak-
kan, saat-ini kondisi jalan ka- sanakan secara bertahap dan
bupaten di Gianyar sekitar 70 berkelaniutan dalam setiao
pers(.nnya dalam kondisi baik. tahun anggaran sesuai dengan
Sementara sfsanya dalam kon- kemampuinpendanaandaiam
disi sedang. Dia berdalih, tidak APBD,"-tambah Gus Sudewa.
ada jalan kabupaten yang da- Bagaimana dengan trotoar?
lam }:ondisi lusakberat. Untuk Gus Sudewa mengalakan, fokus
itulah, saatiniPemkab Gianyar pemerintah masil dalam rang-
tengahfokusmelakukankegia- ka pemeliharaan. Sejauh iii
tan p,emeliharaan khususnya belum ada perencanaan untuk
pelapisan-pada jalan. melakukarrpeningkatan kuali-

_PemkabGianyarsendirime- tas. (kmb25)

W



Sub Bagian Humas
\rn $:+lt J'n/ .t
l:r'r.#;ffr.til

t'**Y*f Bali
--r*{d#-

dan Tata Usaha

Post

BPI( Rl Perwal<ilan provinsi Bali

Dugaan Bagi-bagi Up pBB

Lagi, Empat
PeJabat Diperiksa

Bangli (Bali Post) -
Kejaksaan Neggri (Keja-ri) Bangli terusrnerrdalami d-ugaan penyimpangan pengelolaan

:t:l^p:19:,_t:4! bumi dan banlunan (llltBFi. s;t"uit"-"riksa empat pejabat aktirdan seorang mantan se.kda-Bangli senin (6/7) lalu, pada Selas a(ln)kii"-"Tr;ir.". kembalimemeriksa empat pejalbat lainnya.

sesuai dengan SK Bupati Bangli
No. 9771153/2011 tentans alokasi
pe'!bagian biaya pemungutan
PBB Pertambangan kepada pe-
jabat dan stafteknis operasional
Dispenda/Pasedahan Agung Ka-
bupaten Bangli, diakuinya ada
sejumlah pejabat yang menerima
braya pemungutan PBB Pertam-'bangan itu. Sesuai SK tersebut
pembagiannya dilakukan sesuai
prosentase.

Dipaparkan Suryawan, dalam
pembagian itu Bupati Bangli
menerima jatah 4 persen dari kes-
eluruhan biaya pemungutan yang
ditetapkan. Sementara Wakil
Bupati mendapatkan bagian 8,5
persen. Selain itu Sekretaris
Daerah juga mendapatkan jatah 3
persen, Kadispenda 3 persen, dan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratamb Gianyar 1,85 persen.
Pembagian itu untuk pejabat.

Sedangkan untuk itaf teknis
bagiannya diatur berbeda, dise-
suaikan dengan jabatannya.
Dimana untuk pejabat setingkat
Sekretaris dan Kabid diberikair
jatah 1 1,92 persen dari total biaya
pemungutan. Selain itu Kepala
Seksi (Kasi) dan Kasubag juga

.. Ad.apun empat pejabat yang
drpenksa kemarin yakni mantan
Kadispenda yang kini AsristenII AA Alit Darmawan, m:rntan
Kabag Hukum yang kini Kadi-
shubkominfo Gede Arta, Kasubas
Keuangan Dinas Pendalratan
Daerah (Dispenda) dan Piseda-
han Agung serta mantan .Aisiten
III.

Kepala Kejari Bangli IdzL Ayu
Retnasari saat dikonfirmasi men-
gatakan bahwa materi Dc,mer-
iksaan kemarin masih seuutar
arah aliran dana upah pungut.
Dimana aliran upah pungut p;BB
drduga sempat diterima oleh se-
jumlah pejabat yang tidak be.rhak.
"Materi pemeriksaannya nrasih
seputaran itu," ujarnya. Rr:tna-
sari juga mengatakan sejauh ini
pihaknya belum menetapkan satu
pun tersangka. Sebab saat ini
Kejari Bangli masih melak,rkan
pengumpulan data.

Sebelum menetapkan ter-
sangka pihaknya masih harus
mengkaj i keterangan-keterangan
yang disampaikan saksi saat
pemeriksaan. Sementara itu
Kadispenda Gede Suryawan saat
ditemui kemarin menielaskan.

mendapatkan jatah masing-mas-
ing2I,72 persen. Staf golongan III
mendapatkan 72,72 persen, staf
golongan II mendapitkan 84,29
persen dan tenaga honorer, har-
ian serta kontrak mendapatkan
4 persen.

__ "Tqni jumlah itu dibagi-bagi.
Untuk kasi dan kasubae misil-
nya. karena jumlahnya ala seki-
tar 15 orang, maka bagian 21.72
persen itu dibagi untuk 15 orang."
terangnya.

Dikatakan mantan Kepala
Inspektorat ini, SK Bupati Bangli
tentang alokasi pembagian biaya
pemungutan PBB Pertambansan
kepadh pejabat dan staf teknis
operasional Dispenda/Paseda-
han Agung Kabupaten Bangli itu
ditetapkan sejak 26 September
20rt.

Namun, karena kemudian
muncul banyak pemberitaan
mengenai persoalan kasus upah
pungut di Kabupaten Subang dan
Buleleng, maka Bupati Bangli
Made Gianyar akhirnya memu-
tuskan untuk mencabut SK terse-
but melalui SK No. 973126412012.
"Dicabutnya per 20 November
2012," imbuhnya. (kmb40)
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Kasus Korupsi Dana Hibah

Banding, PT Turunkan Hukuman pramono
Denpasar (Bali Post) -

Pengadilan Ti"egi 1PT) Denpasar yang
menerima banding atas vonis dua 6hu;
kasus dugaan korupsi bansos panyengker
pura. menurunl:an hukuman terdakwa
Ngakan Putu Tirta Pramono. Hukuman
yang diberikan di tingkat banding itu tu-
run dari dua tahun menjadi satu tahun. In-
formasi itu dibenarkan Kasipidsus Keiari
Gianyar. Herdian Rahardi di peneadilan
Tipikor Denpasar:. Selasa (Z/7) kedarin.

Selain hukuman fisik selama setahun,
terdakwa juga dikenakan denda Rp 50juta subsidair du:r bulan kurungan. Jiksa
penuntut umum (JP[D dari Gianyar su-

dah menerima pemberitahuan dari pT
L,enpasar. "Tetapi salinan putusan masih
harus menunggu." sebutnya.
. Sebelumnya, majelis h-akim vane dio-
rmpinan Achmad Peten Sili -.rrlatrit tan
hukuman dua tahun peujara ditambah
denda Rp 50 juta subsider Z f"U" pu";u"r.
P.ramono sebelumnya diajukan'k" p""-
srd.angan atas dugaan korupsi dana hibah
pembangunan Pura Dadia pulasari Keliki
dan Pula Dadia Cameng Keliki. Saat itu.
dana hibah dari pemkab Gianyar Rp bijjuta.untuk tiap Dadia. dipotong -""irrg-pasing Rp 45 juta hingga men-yebabka."n
kerugtan negara Rp 90 juta. (kmb3Z)
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Ngaku Jadi Korban Politik

Terdahua Korupsi Raskin Menangis
Denpasar (Bali Post) -

Pemeriksaan saksi-saksi atas kasus
dugaan korup,si bantuan beras miskin
(raskin) dengan tedakwp Kaur Kesra
Desa Malinggih, Payangan, Gianyar;
Anak Agung Bagus Semaraputra, sudah
selesai. Selasa (7/7) kemarin, jaksa pe-
nuntut umum (JPU) Herdian Rahardi
mengagendakan pemeriksaan terdakwa.
Saat diperiksa itulah tedakwa menangis
sesenggukan dan inengaku hanyalah men-
jadi korban politik di kampungnya.

Dalam sida:ng yang dipimpin Acmad
Peten Sili itu, terdakwa memberi alasan
menjadi korban politik karena paman-
nya kalah dalam Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) Malinggih. Sementara hakim
langsung melayangkan pertanyaan yang
menohok terkait penjualan raskin pada
2013 silam. Terdakwa awalnya memban-
tah menjual 43 karung raskin itu dan
mengatakan jlka beras tersebut hanya

Hakim tidakbegitu saja percaya sehing-
ga dikejar dengan berbagai alibi, sehinggq
terdakwa terpojok dan akhirnya mengakui
bahwa raskin.dititipkan di warung untuk
dijual. "Tetapi saya ada perjanjian Iisan
kalau ada masyarakat yang mau mengam-
6il beras miskin bisa mengambil di warung
dengan harga biasa," elak tedakwa.

Disebutkannya, 43 karung beras berisi
15 kilogram yang dijual tersebut merupa'
kan sisa beras miskin dari bulan Januari
hingga Juli 2013. Alasannya, selain karena
dia sudah menalangi pembayaran beras
tersebut ke Bulog, kantor desa sedang
dalam perbaikan. Makanya, beras tersebut
dibawake rumah dan akhirnya dititipkan
di warung untuk dijual.

Di akhir pemeriksaan, majelis hakim
menanyai terdakwa, apakah menyesali per'
buatannya. Saat inilah terdakwa langsung
menangis sesenggukan sambil mengakui
kesalahannya. 'Saya sala[ saya minta maaf,"
katanya dengan berurai air mata. (lsnb37)ditrtrpkan di warung.



Tingkatkan pelayanan publik

hingga ke Tingkat Kecamatah

Bupati Gde Agung pant auproyek Fisik

BUPATI Badung A.A. Gde
Agung, Selasa (7/7) kr:marin,
meninjau sembilan prol'ek fisi_k
yang dianggarkan melaltri APBD
Badung Tahun 201b. Provek
yang ditinjau bupati bersama
rombongan SKPD ini s,:bagian
besar berada di kecamatan.
khususnya Badung Utara. pem-
bangunan ini sebagai upaya
meningkatkan pelayaian pitlil
hingga ke tingkat kecam.atan.
_ Dalam pemantauannJ/a yang
didampingi Sekda Baduns
Kompyang R. Swandika. Kepali
Bappeda Badung I Wayarr Suam-
bara dan pimpinan SKPD di ling-
kungan Pemkab Badung, Gde
Agung meminta rekanan agar
mengutamakan kualitas. Selain
\u4litas. penggarap proyek juga
drmrnta memperhatikan waktu
pengerjaan. Sebab, proye,k yang
saa_t ini berlangsung dihariapkan
pada dua hari besar keagamaan,
yaitu Galungan dan Idul Fitri.
Dua hari besar keagam:ran ini
diyakini akan berimbas pada
tArget penyelesaian, karena

di Badung IJtara

puas diri baru a'da deviasi plus.
Karena, biasanya finirshinf ma-
kan waktu banyak;" pesai Gde
Agung saat memantau pemban-
gunan gedungArsip di kawasan
Puspem Badung, k$marin.
.. Adapun sembilarr proyek yang
ctrtmJau, pertama pembangunan
gedung aset di Puspem Badung.
Pr^oyek.-ini t_enyedot dana R"p
4.08 miliar. Kemu{iah, proyel
gedung paviliun Maneusada

meninjau peningkatan saluran
irigasi Subak Tangkub, Mengwi
dengan nilai konlrak Rp 5SOjuta dan pembangunan kantor
Camat Mengwi dengan nilai
kontrak Rp7,4 miliar.

Di Kecamatan Abiansemal.
b.upati memantau tiga proyek
lisik. Masing-masing geaung
Puskesmas I Abiansemal, peml
bangunan RKB dan ruang kepala
sekolah SD No. 2 Blahkiuh dan
Penataan Ka'wasan Daya Tarik
Wisata Taman Mumbul Desa

atau gedung E RSUD Blduns.
Masih di Mengwi. bupati jugi

tl
| .t I i"i.'-*g

sebagianbeiartenaga,kerjanva-$ltrl.:.,]..}
mudik Lebaran. PROYEK - B.upati Bad.ung A.A. Gde Agung, selosa (T/z) ke-. ,suy, *i,,ia-rekanan be.+ar- '#iti:frrtfii;t""#!ilffo";i;fi"#tit;,,E"ll::,!{Jl,!"2
benar memperhatikan kualitas melalui APB-D.Badups Tahaf zoin eiiyin-iioien yans
*il,-*jlli l"1qeriaa,n,, s.ava *i!r:-lyy bupati tersebit sebisiai bii"; ;;;;fr';i wirayah
f,roaK mau rekanan rcrl€'ft ber- badunE utara.
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Sangeh. Di proyek Puskesmas I
Abiansemal, Gde Agune berkali-
kali mengingatkan rekanan agar
menjaga kualitas dan bisa se-
lesai tepat waktu. Panglingsir
Puri Ageng Mengwi ini bahkan
memberikan "ultimatum" kepada
rekanan bahwa proyek yang ia
garap adalah proyek model rumah
sakit yang sangatberbeda dengan
proyek-proyek lain. "Proyek ini
sama dengan membangun gedung
rumah sakit. Saya tidak mau ada
yang mengelupas, apalagi retak,"
kata Gde Agung.

Bupati yang akan mengakhiri
masa jabatannya pada 5 $.gustus
ini bahlan minta komitmen reka-
nan bahwa yang bersangkutan
benar-benar sanggup menyele-
saikan pembangunan Puskesmas
ini. "Sanggup kamu mengerjakan
proyek ini? Janganpuas diri dulu
baru ada deviasi plus 4 persen,
karena yang berat itu adalah saat
fi,nishing-ny a," tegas bupati.

Sementara,di Kecamatan
Petang,,.bqPati bersama rom-
bongan mei4injau proyek pem-
bangunan Kantor Camat Petang
dan Pembangunan Gedung
Klinik Ibu dan Anak Puskemas
Petang I. Rata-rata dari 9 proyek
semua mampu melampui target.
Proyek sendiri sebagian besar

.garap dengan waktu 180 hari
:aIender.

Bupati Gde Agung di sela-
ela kunjungan menegaskan,
:unjungan ini adalah kunjun-
:an terakhir menjelang bera-
hir masa jabatannya, 5 Agustus

mendatang. Sebelum purna
tfrgas, ia mengaku ingin memas-
tikan bahwa semua proyek yang

irancang berjalan dengan baik.
"Ini sebagai bagian dari tupoksi
saya. Saya ingin memastikan
dan memonitor proyek-proyek
yang ada di Badung Utara,"
uJarnya.

Dikatakannya, dari sembilan
proyek yang dikunjungi, se-
bpgian besar adalah proyek yang
berkaitan dengan pelayanan
publik. Seperti pembangunan
kantor camat, RSUD dan Puskes-
mas. Selain itu, juga ada dua
proyek yang berkaitan dengan
tata kelola pemerintahan dan
ppnambahan destinasi wisata.
Seperti peribangunan gedung
aset dan pembangunan daya
t{rik wisata Taman Mumbul di
Sangeh. "Sebagian besar pem-
bangunan memang berkaitan
dengan pelayanan publik, kar-
ena tahun ini memang kita ran-
.cang sebagai tahun pelayanan,"
pungkas Gde Agung. (ad55a)


