
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

, RqSu ' 
9 44c1e rar.^

3

APBD Perubahan 2015 Ketok Palu

SIIPAPemprovBali

APBD Induk
2015 Bali tercatat

Hp 4,9 triliun,
APBD Pdrubahan

2015 sebesar
Rp 5,5 triliun.

Tingkat realisasi
penyerapan

anggaran belanja
daerah hanya 2O,77

. persen.

DENPASAR, NusaBali
Sisa lebih perhitungan ang-

garan (SILPA) menjadi sorotan
DPRD Bali. Masih tingginya SILPA
ini diungkapkan Ketua Pansus
Ranperda APBD Perubah an
Tahun 2015 DPRD Bali Made
Budastra dalam sidang pari-
purna DPRD Bali dengan agenda
penyampaian laporan pansus di

gedung DPRD Bali,Gasa [18/B)
siang.

Sidang kemarin dipimpin
Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman
Sugawa Korry. Meskipun SILPA
mendapatkan sorotan dewan
dalam penyampaian laporan
pansus, APBD Perubahan 2015
Pemprov Bali disetujui untuk
ditetapkan menjadi Perda. APBD
lnduk Tahun 2015 Provinsi Bali
tercatat Rp 4,9 triliun. Sementara
APBD Perubahan Tahun 2015
tercatat Rp 5,5 triliun. Ada defisit
anggaran senilai Rp 660 milia|
dan akan ditutup dengan SILPA
201+.

Budastra mengatakan renda-
hpya serapan anggaran belanja
daerah Pemprov Bali pada 2015
yang mengh ambat se jumlah
program, Dengan rendahnya
serapan anggaran banyak me-
nyisakan SILPA di akhir tahun
anggaran. Tingkat realisasi
penyerapan anggaran l-'elanja
daerah hanYa 20,7 7 persen.
"Serapan yang rendah ini tidak

bisa mendorong pertumbuhan
ekonomi dan tidak berdampak
pada kese jahteraan masyarakat;'
kata Budastra.

Menurut Budastra, serapan
anggaran dan belanja daerah
terutama belanja modal dan
belanja barang dan jasa segera
dapat direalisasikan untuk pen-
ingkatan perekonomian. "Banyak
realisasi belanja yang belum ter-
capai dari targetyang ditetapkan.
Dengan waktu yang tersisa akhir
tahun ini bisa dimanfaatkan
oleh SKPD yang ada. Lakukan
langkah-langkah penyelesaian
persoalan mendasar di bidang
ekonomi daerah, pengendal-
ian tingkat inflasi dan realisasi
tingkat investasi. Perlu juga
adanya koordinasi SKPD dengan
komisi komisi DPRD Bali," ucap
politisi asal Gianyar ini.

Sementara Gubernur Made
Mangku Pastika usai sidangpari-
purna mengatakan rendahnya
serapan anggaran bukan berarti
Pemprov Bali tidak kerja. Adanya
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SILPA karena beberapa alasan
teknis. Misalnya adanya HpS
[harga perkiraan sementara)
yang dr satu pos anggaran tidak
teralisasi karena proyeknya dita-
war murah oleh rekanan.

"Kaiau yang murah sesuai
aturan ya tentu kita pilih yang
murah. Kalau pilih yang muraf,
di s'tu muncul sisa. Munculnya
penawaran yang murah bukan
karena perencananya yang salah
tho, ujar Pastika.

Penyebab SILPA juga ada fak-
tor Iainnya. Misalnya pembangu-
nan proyek yang direncanakan
Pemprov Bali di satu daerah
gagal, karena tidak mendapatkan
izin mendirikan bangunan IlMB).
Kemudian adanya pertambahan
pendapatan pajak. Paiak kenda-
raan bermotor, misalnva, bisa
bertambah kalau polisi melaku-
kan razia. "Karena kena razia
pemilik motor akhirnya mau
bayar pajak. Kalau sebelumnya
diumpetin nggak bayar pajak,"
tutur Pastika.

"SILPA itu banyak penyebab-
nya. Akan kemungkinan tambah
terus kalau ekonomi bagus. lual
beli mobil dapat pajaknya. Razia
banyak orang bayar pajak. Kalau
polisinya rajin razia banyak vang
bayar pajak. Tariftarif ristribu5]
juga naik. Misalnya sewa tanah,
sewa bangunan. Bunga duit kita
di bank lagi. Kalau iate tinggi
banyak kita dapat. lnilah diiLrm-
Iah-jumlahkan," beber pastika.

. Pastika mengatakan pengelo-
laan anggaran daerah tidaksama
dengan mengelola duit rumah
tangga. Ada aturan dan rambu-
rambunya. Dana yang tidak
terpakai tahun ini bisa menu-
tupi dan dilakukan perencanaan
ulang. "Duitnya tidak dipakai
sekarang, ya, dipakai tahun beri-
kutnya. Ada aturan penggunaan
anggaran yang hanya diperun-
tukkan untuk satu kegiatan saja.
Tidak boleh untuk yang Iain. Itu
namanya SILPA mengikat. Hanya
digunakan untuk kegiatan yang
sama, ujarnya,.q nat
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Mantan SekdaKhmglcung

Divonis2Talrunl

Mantan Sekda Klungkung Ketut Janapria (kemeja Endek biru) bersama Made Ngurah dan AA Sagung Mastini diskusi
dengan kuasa hukumnya {berdiri sebelah kanan) saat sidang pdtusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (18/8).

DENPASAR. NusaBali Pertanahan Nasional [BPN] Klungkung
AA Sagung Mastini, masing-masing
divonis 2 tahun penjara plus denda Rp
250 juta. Sedangkan para terdakrara la-
innya diganjar 1 tahun 8 bulan penjara
plus denda Rp 250 iuta.

Dari 9 mantan pejabat selaku terda-
kwa Tim 9 Proyek Dermaga Gunaksa,
hanya 2 orang di antaranya yang be-
lum divonois majelis hakim. Mereka Benambung ke Hal-15 Kolom 1
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Para mantan pejabat Pemkab Klung-
kung selaku terdakwa dari Tim 9 (Pani-
tia Pengadaan Lahan) divonis berbeda
dalam sidang putusan kasus korupsi
Iahan proyek Dermaga Gunaksa, Desa
Gunaksa, Kecamatan Dawan di Penga-
dilan Tipikor Denpasar, Selasa (18/&J
malam. Mantan Sekda Klungkung I
Ketut fanapria dan eks Kepala Badan

masing-masing I Gusti Ngurah Gede
(mantan Kasi BPN Klungkung/selaku
Sekretaris Panitia Sembilan) dan I Gusti
Gede Wiratmaja (mantan lhbag Tapem
Klungkung/selaku Wakil Sekretaris
Panitia Sembilan). Kedua terdakwayang
sebelumnya dituntut faksa Penuntut
Umum flPUJ masing-masing 2,5 tahun
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- Kini Sekkab Klungkung

- Ketua Panitia Sembilan

- Divonis 2 tahun Peniara,
plus denda RP 250 iuta.::

- €ks Kepala BPN Klungkung

- Wakil Ketua Panitia Sombilan

- Divonis 2 tahun Peniara,
plus denda Rp 250 iuta

: . !,r:ir!- l:jj.r.1t

- Eks Asisten I Tata Pemerintahan

- Wakil Ketua Panitis Sembilan

- Divonis I tahun I bulan Peniara.
plus denda RP 250 iuta

i,,r'lj -,rr,l: ,

- fini faOis OfP Ktungkung

- Anggola Panitis Sembilan

- Divonis I tahun I bulan Peniara'
plus denda RP 25o iuta

, , ., : .:{t;lir;"':,:. .

- Kini Kadis PU Klungkung

- Anggota Panitia Sembilan

- Divonis I tahun 8 bulan Peniara,
plus denda Rp 250 iuta

,, ! fuiade $uiiiartit)
- 

gis Xepata Bappeda Klungkung

- Anggota Panitia S€mbilan

- Divonis I tahun I bulan Peniara,
plus denda Rp 250 iuta

. 1 il:..', :', -l !:-,-ifl

- its Kepata Badan Pendapatan

- Anggota Paflitia Sembilan

- Divonis I tahun I butan Peniara.

- Eks Kasi BPN Klungkung

- Sekretaris Panitia Sembilan

- SebelumnYa dituitut oleh
JPU 2,5 tahun penJara

- r ..r IL.',.r' lnii-',;11,',

- Eks Kabag TaPem Klungkung

- Wk Sekretaris Panitia Sembilan

- SebalumnYa dituntut oleh
JPU 2,5 tahun penlara

*itffi$ffi $i$$ ryB-,pajelishakimyangdiket- dakwa Made Ngurah dituntut?,S tuntutan lpu sebelumnya. Dalam
uaiBeslinSihombingmenyatakan tahunpenjara_p1usdendaRp500 sidang d'engan agendi p.nun:penjara- ini baru akan divonis di ketiga terdakwa seiara iah darl iuta subsid.. l'u"i* Lu*"!a". rut"n,"e egristus Tors riru, lFuPengadilan-Tipikor Denpasar, meyakinkanbersalahsesuaiPasal Usaipembacaanvonis,i?Ega arii k"i"i"i." Negeri (Kejiri)IGmis [2018] besok I iir nasq! 18 uu RI Nomor 31 terdakia 6;g;";tei;'".il-"t riungfing m"nunirt keempat

^ sga.a1gkan 5 mantan pejabat Tahun 1999 tentang.Pemberan- isak tangis tetluargE d* ii"*- terd;kwa';a;ingj-"ring z,sPemkab Klungkunglainnyaselaku tasan Tipikor sePssiimana telt batnya ying setia rfiendampingi tahun penjaia plui'denda nfi SdoPanitia Sembilan sudah dj.vo- diubah;eniadi UU-RI Nomor 20 setirira.Siaa"ng. -s"yanayi, ketut juta subsider 3 bulan kurungan.nis majelis hakim di Pengadilan Jatr_u-1!_o!i, jo Pasal 55 ayat 1, |anapria meriolali ueit<'omenLr . '- Seusaipersidangdenganagen-TipikorDenpasar,Selasakemarin, ke-1 KUHp. saat aitany" fVuiiS"lii*l"it da_putusandipengadilanTipikor,
le5s.ary-aan d-enghnvonis mantan setelah mempertimbangkan vonis 2 t"lt"r penj;i;, tli-tg selasatemarin, baikJpU maupunSekd4Ketutfanapriadaneks Ke- hal-hal yang mehberatkan"dan tidak mau komtintai dulu-Iafi,;; kr;;;h;kfi;;r;'i.'.a"m"ri'n
P31". Pfry Klungkung M llglru meringinkin, terdakwa Ketut elak mantan birokrat asal Desa 9, Simon Nahak cs, menyatakan
Mastini. semuanya divonis haki_m fanapria 0"1 a4.Fggru Mastini Pika!.Kecamatan Da;;;Klu;g- pikir-pikir. tutenuruislmon pahak

1T,.1c^'ll3:ilg_l Tllqj^ !11|a" masing-masingdijatihif,ukuman kung ini. ;ii';6t;'il;'h y;il" semua kti-pen,ara prus oenoa Kp ,tY,ry.!" 1*l1"?Try"Alus.denda Rp 
- 

- Sementarit . Lnnya iidak berialah. pasalnya,
Mereka adalah I Made Ngurah , 250 juta subiider.1 bulan kurun- denganempatterdatwa dari-firfi tp-u 

"tiait mampu-mlmuuktitan(maltanAsiste-nlTataPemerinF ' g"n.sgqangkan terdaRsvaMaite g,6Fi*i otg"T"tlofi& Nt;- semuaunsurdaiamdal<,,vaannya,
han Pemkab Klungkung/selaku Ngurah bernasib lebih baik kare- min Rahayu, rti"a. iugii;f,",.i"n seperti unsur menguntungkanwakil Ketua Tim-9),..1 {tgp,1" nahanyadivonisltahunSbulan NyomanSukantra,ai'rengiiii;n orangrarn.
Rah.ayu (Pqnt"n Kadis DKP Kl,- ne1l,ry,n\usdendaRp250 juta. lipikor D..enpqs.ar, S"l"ii-r.uri- "s"iapa yang diuntungkan?
9qg].<ung/.seJaku anggota rtry ?), Hal-hal yang dian'ggap inem- rii, majelis tiatim'yang ailetuai ratau yany' Jiu?trnlr."n Eup"u
li Yguol aeung fmantan lGdis beratkan Ketut ;anafiia cs, an- Gede Aiiyadi men;itutr-t<an vonis xrungfun! [*i[f" itrl w;i;;
llJ {t-t-t-grtq"g/selaku anggota taralaintidakmindu'kungupaya masing-ir-asing l-tah1111 e uuiin Cand?a, r"'n''p"i i""t ini betum
Tim 9), 1 Madesugiartha (mantan pemerintah dalam. pem'-beia-n- peryar_;, plus aEndi Rp 2so ;utr. aaa putiriin L'eri"t u"un hukum
5:q1fp*:9:J{ungkung/sela- tasa.n korupsi. Sedingkan hal ' Dqlam-amar puius"tinya, tetapunrukpakiandra.selainitu,
lruanggota'l'im9J'danl Ny-o-T1l r,ngySl$gl{iantaranya,sopan majelis hal<im menyatatan i<e- tidakadasakiyangmenyatakan
lukaptra (malllan Kepala B^adan dalam sid"#d* mengakui ier- emiat terdalnrra beisatatr sesuii i;;a;k*;;;6".i["nurngy"og
Pendapatan JCungkung/selaku buatannya. "Megqri,ntitr$n ieal lqr:t ! jo Pqqa] 18 UU RI t'tomor menguntungkan or"ngt"in,FdegaEanggotaTim9), 

,_,__ -, .terdakwa.qppdidalamtahalaal 3l Tahin 1999 tentang Pember- Simjn Nahik [up".ia NusaBali
.. Sidang putusan lslrljrkwa tegasmajelishakim_dalamafnar antasan Tipikor seUigai;i;a tadimalam.
Ketut.fanapria-(m_antan S.ekda putusannyatadimglam. . j tehh qiLbah menjadi u"u nl No- Selainitu,lanjutdia,dalamun-
fl"gFlc/:"!S xSq+ Tim. e) . lqnlq.uagi ketiga terdakwa mor 20 rahun 20b1, jo pasal 55 '"i;;i;6fiil;riln kewenan-
clan AA Gasung Mastini (mantan ily! t*itt ringan dari tunhltan ayat 1, ke-l KUHP. Sefehh mem- gan,lugjudak"terbukti. pasalnya,

-{9q1!1-nnn {y"g}fr|8./:913k]f [PU sebelumnlra. Dalam sidang p-erimbangkal hal memberatkan iemuipersonet panitia 9 proyeli
wakil.Ketql Ti- ? digelar di dengan lqgqri.a_nelqltlrtap13 ianmerin[ankan,keempatterda- Dermagacunaksabekerlaueioa-
l:lg,:ttlililfl?9pT1.tl": Agu-tus ?01s l.alg, fPU dari Ke- kwadiiatu"hihukumanyangsama. rrir"n'iu.iiiugii lariatasan-
lasakemarin,mulaipetangpukul jaksaan Negeri (Kejari) K]yng- "Menjatuhkanhukumahltahun8 nya yang mem"iliki kewenan-
_1.&00 hingga malam pukul.19.00 kung menuntut terdakwa Ketit bulan peniara rlan denda Rp 250 gin iebiE tinggi, yaitu Bupati
Wita.. Persidangan kedua,terda-- f anapria dqn SirSu.nS Mastini juta subsid.er-l bulan kururigan,;' ft1llngk"ng.;;k?-;iirilai putdsan
1..*q i$i satu dengan terdakwa masing-malnE_3^:qhy" penjara iegai majelis.hakim. : ini tiEak fiasuk akal, niakanyaMadeNgurah. 

,.^ !^r: 91y,9,6$lnp s00 iuta sirbsider "Vonis bigi \eempat terdakwa k";i;;;i[-[iii.:lir.i.,"t.g'"i
,,938* "t.LPltusgrylgqi jlbulalkrrylsan.sementarater- ini juga jaui lebih'ringan dari simon Nahak. 6 rdzll-tl
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Ditemui usaipertemuan, Agung Ceriya mengaku
penemuan brsebut baru sekadar dalam rangka
membahas dua hal, yqlhi pencapaian pemban-gu-
nan selama semestefpertama dan tindak laniut
dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (Bph.
"Dari laporan pelalisanaan tersebut, semua iuda-h
medcapai target. Artinya antata target dan rea!
isasinya_suqih balqnce. Kami juga tanyakan soal
temlan BPK. Tapi katanya sudah selesii itu. Tapt
dengan catatan harus ada berita acaranya nanti,',
ujar Geriya.

. Ditanyg lebih laniut drengenat isi dari pemba-
hasa_n pada rapat tersebut pihaknya hanya men-
egasRan bahwil pembangunan di Kota Denpasar
naruslan sesual dan selaras dengan program dari
Gubcrn u r Ba I i, lrakn i p ro gram Ba-l i Mi n d-a ra. .' pro-
gram pak Gubernur yakni Bali Mandara kita ses-
uaiken di-sini," kata pejabatasal Petak, Gianyar ini.
_ .!3tlaf koordinasi jugadihadiriSekkotDei.rpasar
AA Ngurah Rai ls-wara beserta Asisten Adminilrasi
Pemerintahan Kota Denpasar Ketut Mister dan
Asisten Administrasi Pembangunan Kota Denpasar
Nyoman Ngurah ,immy Sidhana.

Rai lswara juga meminta kepada SKPD untuk
segera melakanakan APBD perubahan Z0l5 yang
saat ini masih dalam tahapverifikasi oleh Pembmt
8ali. Dia juga mengimbau kepada seluruh SkpD
untuk menata kantornya kembali agarterlihat rapi
dan bersih, seperti halnya kerapian tempat parkir
dan kebersihin toilet, agar diri masirig-niasing
kantor t€rcipta suasana kerja yang nyaman dan
KOnOUSlr. E n

PENJABAT Walikota DenpasarAAGede Geriya (dua dari
kiri) mengumpulkan para pejabat di lingkungan P€mkot
Denpasat Selasa (1€|/8).

Penjabatl,Valikota 'u

Kumpulkan Para Kadis
DENPASAR, NusaBali

Penjabat.Wallkota Denpasar AA Gede Geriya
mengumpulkan seluruh pimpinan SKpD aliis
para kadis di lingkungan Pemkot Denpasa4 Selasa
[18/8), di ruang Praja Utama kant6r Walikota.
Dalam pertemuan tersebut, Agung Geriya meminta
kepada seluruh SKPD untuk selalu meningkatlan
koordinasi dan komunikasi antara instisi satu
dengan lainya dengan keterbukan, agar terclDta
suasana kerja jang harmonis dan selalas.

"Saya meminta kepada seluruh SKpD untuk me-
ningkatkan koordinasi dan saling terbuka di dalam
mentalankan tugas-tugas kepemerintahan, dan
menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga
apallangyeng menladi agenda pemerintahan dan
pembangunan dapat diselesaikan dengan baik,,,
ularnya.

Di hadapan seluruh pimpinan SKpD di lingkun-
gan Pemkot Denpasar, Agung Geriya yang baru
oeDerapa.nan dttantik, juga meminta jika ada
permasalahan harus segera diselesaikan dan diko_
munika.sikan. "langan permasalahan dipendam.
Harus dikomunikasikan, sehingga bisa dicarikan
solusi. lika ada permasalahan yang mendesak ial-
gan sungkan-sungkan untuk menelepon lanssudg.
Telepon saya on 24 jam, silakan hubringi kaliu hai-
hal ya!&qersifat mendesak," Latanyi.
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Pembangunan Long Storage Tukad Mati

Pemasangan Tiang Pancang

Iadi KendalaTerberat
MANGUPURA, NusaBali

Megaproyek pembangunan
long storage di Muara Tukad
Mati wilayah Pata Sari, Ling-
lningan faba fero, Kuta, sudah
separuh jalan. Kendala yang
dihadapi oleh Dinas Bina Marga
dan Pengairan (BMP) IGbupaten
Badung ada pada pemasangan
tiang pancang. fika pekerjaan iur
ttrntas, proyek tersebut dijamin
akan selesai tepat waktu

Secara keseluruhan tidak
ada kendala berarti dalam Pem-
bangunan long storage Yang
bernilai sekitar Rp 52 miliar
tersebut. Meski demikian, I(a-
bid Pengairan BMP BadungM
Gde Dalem mengaku kendala'
terberat hanya pada saat Pe-
masangan tiang pancang unfuk
memperkuat struktur pondasi/
bangunan. "Sekarang ini juga
sedang dilakukan penambalan
pada panel," ujarnYa, Senin
(17 /8).

Menurut dia, setelah Peker-

PEMBANGUNAN long storage Tukad
Mati sedang berlangsung. Kendala
terbesar yang dihadapi saat ini adalah
pemasangan tiang pancang untuk mem-
perkuat struktur pondasi.

jaan pemasangan tiang Pan-
cang dan panel selesai dilakukan,
pekerjaan akan jauh lebih mudah.
Sehingga pihaknya oPtimistis
proyek dapat selesai tePat wakhr.
Dengan selesainya ProYek ini
nanti, pada saat musim Penghujan
nanti kawasan Kuta Yang keraP
dilanda banii4, tak akan tedadi lagi.

"lkmi optimis bisa selesai tePat
waktu. Karena sejauh ini tidakada
kendala berarti dalam Penger-
jaan," imbuh Gung Dalem seraYa

menyatakan beberapa waktu lalu
pembangunan long storage di
Muara Tukad Mati semPat ditinjau
Menteri Bappenas.

Pemerintah lGbuPaten Badung
sejak awal bertekad mengubah

kawasan Muara Tukad Mati Yang
sebelumnya kumuh menjadi ka-
wasan asri dan nyaman untuk
dikunjungi. Tak sekadar nyaman,
bila nanti proyek sudah selesai
kawasan ini diharapkan daPat
menjadi tempat wisata alter-
natif. Konsep pembangunan long
storage berfungsi menangkal
pengikisan dinding sungai. .

Pernbangunan long storage ;
memiliki panjang 500 meter
dengan lebar 50 meter. Agarber-
nuansa Bali, desain dinding long
storage juga dibuat berarsitektur
Bali. Sehingga pengunjung Yang
ingin mengabadikan gambar
Muara Tuka Mati, akan men-
genang bila itu ada di Bali. 6 as
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Teredisasi
",,t"t#l;,i Llx "ll:; ?;

PNS dijanjikan Strf:Jifjllf't:l'-fl5d;ilX
dapat uang lauk t-".:"biJ1:. Hanva saja, tidak

pauk sebeJar Rp Hll3i':"iTil?1iT"1i'1""\:1fi
300 ribu per butan i:m;lxl r'"xl;;J*tx

namUn dipOtOng 100 ribu untuk pemleiiair

Rp 100 ribu untu-k i:iiil fl::3lYi,ii";,1"1'xli
pgmbelian beras ot#;:"r"dikalanganguru,
' Sehat. pNS di ltigkungan?erfiriuU

Tabanan pun mengakui uang
TABANAN, NusaBali lauk pauk yang dijanjikan

lanii pemkab Tabanan pada anggaran perubahan
uniuk berikan uang lauk pauk lahyn- 2014 belum terealisasi.
(ULP) sebesar Rp 3b0 ribu per Padahal, dalam apel uang
bulan kepada Pegawai Negeri la.uK pauK olumumkan akan
Sipil [PN'SJ tampiknya belum diterima para PNS. Tak
teieaiisasi tertu*.t1, selumlah kunjung cairnya uang lauk
PNS yang bertugas sebagai ,
guru"di iabana"n pakriritk pauk memantik reaksi di
Ru."n" belum dapatkan uang lt"luTglt,llS-' Buntutnya,
lauk pauk. Mereka berharaf \9n"t" SKPD dipanggil dan
janji terseb.ut terealisasi diminta menjelaskan ke
i<arena sangat membantu bawahannya bahwa uang lauk
pemenuhan kebutuhan pauktelah include pada uang
perekonomian di tengah beban kerja.
meloniaknya harga sembako. Sekkab Tabanan Nyoman

"sampai saat ini, kami Wirna Ariwangsa saat
belum merasakanuanglauk dihubungi per telepon
pauk. Katanya terealisasi mengatakan PNS,sudah terima
mulai bulan f anuari 20t5, insentif setiap bulan.
namunnyatanyasetiapbulan Diakui uing lauk pauk
belum kami terima," keluh dalam APBD Perubahan
salah seorang guru, Selasa namanya diganti. Hanya saja,(18/8) 

Y"",8 ff#i1ffi1"'f,T,;il;
diterima PNS sebagai ganti
dari uang lauk pauk tersebut.

Karena menvanskuJ
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Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

angka, ia pun menganlrirkan
menghubungi Kepala Bagian
Keuangan. Namun Wayan
Arimbawa selaku Kabag
Keuangan Setda Tabanai
menolak berikan informasi.

"Pak Sekda tak ada nelepon
saya. Bukan kapasitas
saya berikan keterangan,
itu adalah kapasitas Kibag
Humas. Silakan telepoi
Kabag Humas, biar nanti sava
berikan penjelasan," ungkip
Wirawan.

__ Sebelumnya pada apel
Hari Senin, 13 Oktober 2O14,
Kepala Bappeda Tabanan, Ida
Bagus Wiratmaja umumkan
kenaikan gaji pegawai kontrak
sebesar 57 persen atau
sebesar Rp 400 ribu per bulan.
Kenaikan diberlakukan mulai
tahun 2015, sehingga pegawai
Kontrak akan menerima gaji
sebesar Rp 1,1 juta per bulan
dari sebelumnya Rp 700 ribu
per bulan.

Usai pengumuman
kenaikan gaji, Wiratmaja juga
sampaikan kabar eembiia
kepada PNS tentang u-ang Iauk
pauk sebesar Rp 300 ribu per
bulan.

"Namun dari total tersebut,
pegawai hanya mendapatkan
Rp 200 ribu, sementara
sisanya untuk pembelian
beras sehat," jelas Wiratmaja
ketika itu. 6 k21
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