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$gguryn\iaksinasi dan Elirninasi Kian Menipi$
BANGLI, NusaBali Kata dia, saat ini populasi Bangri, Ngakan Kutha parwata

-^9p,ry_"_l:langgulangan 
dan lljine di Kintamani .irun."pai yang memimpin pelaksanaanpemberantasa.n-penyebaran 43.000ekor,seme-ntarajumiah i-ap"at t.iji'teiseuut,virus.rabies. di.Bangli, terus aniing vang telah terientuh memandang iun"nlgur"ng"nmenghadapi berbagai kendala. veksinlaii baiu mencapai 19.000 penyakit rab"ids sangilpenting.selain masih rendahnya ekor lebih. sedangkdn rir"nyi n,te3ki;;;;r1nilili,'t"."n"

kesadaran masyarakat dalam belum tersentuh] xa.enny'a, arn" 'y,irg ;;;;;;j; dalammemelihara anjing peliharaan, untuk mengkaver sisa t".r"luti epSb 'p."iiU"f,"n 
Juirf "f,ny"penangg.ulangan rabies.di pihaknyi membutuhkan iangat minim, sedangkan.daerah berhawa sejuk ini ilana tafrbatran aaram aFsil Lanlat r."giai"n y"ni murtidihadapkan dengan masalah Perubahan (APBD-P) t"ttun iioanai,makapihaknvasedikitsemakin, menipisnya dana 2015. "sesuii t<attutlsi tita ;;I"i.;l;;'p"il*".j". "xi*-untuk vaksinasi dan eliminasi sejatinya membutuhkan aana kira kalau lnggiiin-retita.

1n jing -liaf.' Dana. yqng se'besai Rp 258 juta. Dana tu; Rp 100 iri", Uir.'"-iiJak untukdranggarkan dan masuk dalam sejumlah'Rp zd-a luta untu[ mengkavei [e!iii"-n ttu,,,
lPq? induk hanya sebesa.r pen_g-adaan vaksinasi dan k"t"nyu.
Rp 32 juta. sementara jumrah np fu juta.untuk oprasionai untuk kekurangannyaanjing yang mesti disentuh eliminasianjingliar. Danayang n"nfr--;"p';;'f, i.irut"neliminasi tergolong tinggi ada didalam R-pSo Inaut"tinl kembali dalam ApBD Indukmasih tinggi. 

-- _,_ sudah hampir habis,,, u;arnyi. ,0 i;-;";;i.i;;i' iiir"r.ny"
-.D.tryikian diungka.pkan Pihaknyabeiharapsupayapihak rn.rnrng m-asihn1"l"kuk"n
sekdis Peternakan dan Keliutan dewaniapat r"niplo^t rirggri; penytsiran anggaran yang bisaKabupaten Bqngll Gusti suteja, untuk penanggulingan iinies hipiot untuk-fieninlgulangisaatrapatkerja(Raker)dengan tersebut. dan pemberantasan ia'bies diDPRD Bangli belum lama ini. Sementara Ketua DpRD n"ngti. 6 cr53
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BelasanAPBDes

TerganialVerifikasi'
, Bersamaan dengan i[u, regu- bersumber dari ApBN.? Sridan.l
rasr Jang dll(etuarkan pemerintah tidak menamDik hal itu. Tetdoi.pusat leblh ketat daripada yang desa sudah diwanti-wanti untuksuoan berjalan selama ini. Con_ betul-betul cermat dalam mel_tohnya, Ianjut Sridana, nafkah aksanakan Drosram keeiatan.
unluK bendesa adat, kelian subak Sehingga dani biia tersera"p, Lidak

1111f.:l:asehi dan ket.ian banjar sampiimasuk Silpa.

L::,1.]_"T,ri1"rn" ini rurin di_ ,Kami sudah sampaikan hal
DeflKan, masih menemukan batu itu kepada desa. Karena apabila
:1,1i".C?l Walaupun kemudian Sitpa melebihi fO persen,'mo'k"
meralul Mendagri persoalan itu pencairan tahun berikutnvasuoan ada Jatan keluar, karena akan dipotong sesuai dengin
1."]yl tlly" 20t5 masih terap besaran'Sitpa itu,.,k"t" S.idin"
i]llloo,,^"l](l ,l: l"d"ngkan untuk sembari menyebut rdhun ang_tanun oepan harus disesudjkan garan 2015 ini desa_clesa ii
dengan aturan. Eaaung m""aafart u.u.an Aiu
, "Saya tidak hatal berapa yang desa diri ApBtri sebesar total RDoetum_orventikasi dan yang l5,TmiliarAdaDunDerinclannva
su_oah. tapi kemungklnan segltu sebagai berikut; ,elanyak 6O

HT]f.ly," I1l8 b"lrm I l4 desa). persen dibagi rata, dan iisanya
lapt Kamt J,?kin semua akan tun_ 10 persen dibagi sesuai dengin
t"'-1"_::_?-1llf::' h? 

lap^Srida nd. ;u nira rr pen a uai t. |;;; ;iiry:h,
rerRalt verihkasi ApBDes r ersp_ jumlah rumah tdngga mi;kinbut, jelas Sridana, sepenuhnya ierta kesulitan geot;;fb. A;;

dalam proses verifikasi ini di- kewenangan pihak k€camatan.
akui lantaran sumber dana yang Pemerintah termasuk BMpD-pD
masukkedesaharusbetul-betul Inspektorat,hanyasifatnya pen-
diarahkan sesuai aturan yang gawasan. "setelah lolos verifikasi
berlaku. Regulasi yang ada juga oleh pihak kecamatan, kemudian
banyak mengalami perubahan, desa akan melakukan rdDat lasi
sehingga membuat proses ini d.ln bersuratke pemerintah untu"k
tersendat-sendat. proses pencairan dana. Fludah-

Kepala Badan Pemberdayaan hudahin semua lekas beres,"
Masyarakat Desa dan Pemerin- tandasnya.
tahan Desa (BPMD-PDJ I Puru Apakih dengan laman," proses
cede Sridana, Minggu [23/8J, verifikasi ini tidak mengganggu
menjelaskan, anggaran desa kegiatan yang berhubungpn dengan
(APBDes) sebetulnya berasal proyek fisili? "RasanyJtidak ada
dari banyak.sumber misalnya masalah. Apalagi sejumlah program
dari APBN (dana desa), alokasi sudah berjalanjr jawabnya.' -
dana desa (ADDI, penyesuaian Bagaimana dengan aturan
PHR, pendapatan asli desa, ban- baru bila sisa lebih perhitungan
tuan dari pemerintah kabupaten anggaran (Silpa) dana desa me-
dan provinsi, sertabantuan tidak lebihi 30 persen, maka anggaran
mengikat dari pihak tertentu. Un- tahun berikutnya akan dipotong
tuk itu agar APBDes bisa ditetap- sesuai PP 22 Tahun 2Ol5 tentani
kan maka sumber pendapatan ini perubahan atas pp 60 tahun 2014
harus betul-betulcleur. ientang Alokasi Dana Desa y.rng

Nafkah untuk
bendesa adat,

kelian subak atau
pekaseh, dan kblian

banjar adat, untuk
tahun depan harus

disesuaikan dengan
aturan.

MANGUPUM, NusaBati
Anggaran Pendapatan dan Be-

Landa Desa (APBDes ) tahun Z01S
dari belasan desa di Badung
masih belum beres proses verii
fikasi. Disebut-sebut dari 46 desa
sampai saat ini baru 32 desa
yang telah selesai diverifikasi,
sisanya masih ada 14 desa dalam
proses verifikasi. Permasalahan
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Terpidana Tim 9 Dermaga Gunaksa4

Tolak Banding, Takut
Hukuman Bertambah

dalih takut hukumannya justru
ditambah.

Penolakan Ketut Janapria cs
ajukan banding atas vonis yang
dijatuhkan Pengadilan Tipikor
Denpasar ini disampaikan lang-
sung kuasa hukum para terpidana
Tim 9 Proyek Dermaga Cunaksa,
Simon Nahak, Minggu (23l8J.
Menurut Simon Nahak, pihalmya
telah berkoordinasi dengan 9
mantan pejabat Pemkab Klung-
kung yang divonis b€rsalah oleh
Pengadilan Tipikor ini.

Eunnhungke Hol-15 hhn I

K u ngkun&/selaku anggota Tim 9),
I Gusti Ngurah Gede fmantan f\asi
BPN Klungkunyselaku SeMris
Tim 9J, dan I Custi cede Wiratmaja
(rnantan lhbas TaDem Klundqlne/
selakr WakilSelaataris Tim-91. "

Meski divohis 2 tahun peiriara
dan sebagian besar dihukum i ta-
hun 8 bulan peniara, para temidana
Tim 9 Proy-ek ite#raga Crinaka

ini tidak harus menialani hukum-
an sepanjang iU ke depan. Sebab,
masa hukumannya dipotong lama
penahanan yang telah diialani Ketut
,anapria cs seiak diiebloskan l(e s€l
tahanan.

Ketut Janapria dan 8 mantan
peiabat dari Tim 9 ini sebelurnnva
dieblosl€n pihak f\eiaksaan Neeeri
(KejariJ Klungkung ke sel taha-nan
sebagaj tersangka Rasus korupsi
pengadaan tahan provek Demam
Gunaksa, 15 Desemb?r 2014 laiu.
Penahanan mer€ka dititiD di Rutan
Gianyar. I*ii, mereka suiah men-
jalarii I hian masa hukumannya.
Karena ih.q sisa masa humumin
yang harus diialani duet Ketut
Janapria dll| AA Sasuns Mas-
tini tinggal 15 bulan (ter-masuk
subsider 1 bulan kurungan), se-
dangkan Made Ngurah is harus
menialani sisa hukuman 13 bulan
penjara (termasuk subsider 1 bulan
kurungan). 6 r€z

DENPASAR NusaBali
Mantan Sekretaris Daerah

(Sekda) Klungkung, I Ketut
Janapria, beserta I eks pejabat
eksekutif lainnya, tolak aiukan
banding atas vonis majelis hakim
Pengadilan Tipikor Denpasar,
yang menggan jamya hukum ber-
lariasi dalam kasus kompsi lahan
pmyek Dennaga Gunaksa di Desa
Gunaksa, Kecamatan Dawan,
Klungkung Para ter?idana dari
Tim 9 fPanitia Pengadaan Lahan)
Proyek Dermaga Gunaksa ini pilih
tidakajukan banding ke Pengadi-
lan Tinggi (PI) Denpasar, dengan

Tolak Banding, Takut Hukuman Bertambah
saffBunc&,t gaBt rl{li,rj$ | .

Dari hasil koordinasi tersebut
kara Simon Nahak. Ketut lanaDri;
cs menyafakan mcnerima dengan
regowo.putusan yang dijatuh[an
materrs hakim. Semua klien kami
meDyatakan menerima putusan
ten;ebu!" tegas Simon Nahak

Yersi Simon Nahak, salah
satu pertinbangan kenapa Ketut
Janapria cs pilih tidak milakukan
balrding atas vonrs pengadilan

.rrplKor, adatah kdrena mereka
khawJfjr nanti hukumannva iusb-u
berrambJh dr pT Denpasai. Selajn
rneltenma hukuman pidana Den_
jara, 9 idien kamr iuga henlztakan
tldak akan membayar denda Rp
250 tuta yang diiatuhkan maielis
hakim,'katanya.

Sebagai ga n rjn,€, Ketut lanaDria
c\,il(an ntenjalant \llbsider fpeng_
gartl uJngdenda) dengan hukuman
tanlbdhdn 1bular) penjara. Untuk

oenda, semuanya [Tim 9l menolak
bayar. Mereka akan menialani hu-
kuman sLtbsider 1 bulan peniara.,,
beberSimon Nahak

- Sembilan (9) mantan peiabat
eksekutif Pemkab lCunekuis vans
tadi terdakwa Tjm g piovel berl
maga Cunaksa divonis hukuman
berbeda Manran Sekda Klungkuns I

Ietu t lanapria dan ek Kepa.la Badin
renanahan Nasional [BpN] Klune_
kung A,A Sagung Mastini, mendadt
hukuman tertinggl masing-masing
orvoxls^l tahun-[Enjara plus dendt
Kp z5u ,uta subsider 1 bulan ku_
mngan, melalui sidans putusan di
Pengadilan Thikor DenDisar. Selasa
( I 8/Bl majam.

I(erut,anapria dalam provek
rni bertindal sebagai KetuiTi; 9,
semen ta ra AA Sagu ng Mastini men_
ladl Wakil Ketua Tim 9. Sedangkan
/ terdakwa Tim 9 larnnya divonis
mastng-masing 1 tahun g bulan
penjara plus denda Rp 2S0 juta

suUsiaert Uutan tLrn ng"n,,"taui

ff l''"."4i?1!. 
t"o* maram dan

. Mereka aiiatah t Made Nzurah
(mantan Asisten I Tata peme-rinta-

Wakil Ketua Timi,lit i"illi: +r# gI: l-/,T*;
runa),u (mantan lGdis DKpKluns_Rahalt (mantan Kadi's dKnK;;
$ng/.ret"tu anggota Tim 91, AALrngl:erat<u anggota Tim 91, A,q
N8urah Agung fmantan Kadis ptl

i^H5$g:;liy("#trtrlil:JI Nlade.Sugiartha Jmaicn feoifi
nappeoa Kl ungkung/sela ku ine-gora I rm 9J. I Nyoman Sukandi
(mantan Kepala Badan psndaDatal
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Kasus Mark Up Lahan FPOK Undiksha

Mustiara Telancam Dicop o t

Iabatannya
Menurut PusPaka, PihaknYa

sudah mengambil Iangkah-lang-
kah menYikapi status hukum
dari Mustiara' Salah satunya
berkoordinasi dengan Pihak
Keiati Bali, guna mendaPatkan
suiat penegisan tersebut' "Kita
sudah adakan raPat koordi-
nasi, langan samPai terjadi
kekosongan Yang daPat men-
ganggu fingsi PelaYanan, maka

kita harus mengisi kekosongan
tersebut. TaPi kita masih men-
unggu surai dari Keiati Bali,"
terangnya.

Nviriran Mustiara sendiri
telah ditahan Pihak Keiati Bali
seiak Rabu (22/7). Dalam kasus
ini. Mustiaia disebutkan ber-
o'eran sebagai makelar dalam
iual beli lahin seluas 3 hektare
untuk KamPus FOK Undiksha
di Desa Jinengdalem. Konon
Mustiara memborong lahan se-

luas 3 hektar seiak akhir tahun

2009 hingga Pertengahan tahun
2010. Ia membeli lahan seluas
itu dengan harga RP 6-6,5 juta
per are. Konon harga tanah kala
itu berkisar antara RP 3-3,5 juta
perare. Ia memborong dengan
dalih membuat Perkebunan
Sengon termasuk Perternakan
kandang saPi. TernYata lahan
Vang diborong tersebut, kemu-
aian ailuat kePada Pihak Panitia
Undiksha dengan harga antara
Rp 18-20 iuta Per are.

Sementara KePala Dinas
Keoendudukan dan Catatan SiPil

[DisdukcapilJ Buleleng, Ni Putu
Avu Reika Nurhaeni sePara tePPi-

sih mengakui Penahanan Musti-
ara akan menganggu PelaYanan
adminitrasi kePendudukan.
MasalahnYa Posisi Sekretaris
Disdukcapil sangat vital, karena
tugas pejabat sekretaris adalah
menggkoordinir tugas-tugas
diinternal termasuk mengkoor-

dinir seluruh PelaYanan Pada
masvarakat. Reika Nurhaeni
juga-mengaku, Pgrsoalan terse-
'bu--t 

telah-d isamPai kan kePada
Bupati untuk bisa dicarikan
solusi. "Ya ini cukuP menganggu,
kami sudah samPaikan kePada
pak bupati, sekarang kami ting-
gal menunggu Petunjuk dari Pak
bupati," jelasnYa.

Menurut Reika Nurhaeni,
selama ini Mustiara selalu
raiin ngantor kendati sedang
menehadaPi Persoalan hukum.
Nam"un, seiik Rabu (23/7)'
Mustiara meminta izin untuk
menghadiri surat Panggilan
.dari Kejati Bali. "lzinnYa baru
hari Rabu kemarin, taPi selama
ini yang bersangkutan selalu
raiin ngantor, dan semua tugas
dan tanggungjawabnYa bisa
dilaksanakan sePerti biasa,"
uiar mantan Camat Banjar dan
Buleleng ini. 6 k19

Pihak Dinas
DukcaPil Buleleng

akui Penahanan
Mustiara akan

menganggu
pelayanan karena
posisi Sekretaris

DisdukcaPil sangat
vital, selaku

koordinator tugas di
internal dan seluruh

Pelayanan Pada
masyarakat.

SINGARAIA, NusaBali
Selaku Peiabat Publik, t NY-

oman Mustiara, kini terancam

dicopot dari kursi Se-kretaris
nin"'t x.P"ndudukan dan Cata-

t""lipii [DisdukcaPil) Kabu-

""i.n 
'gutit"ng, akibat terseret

lriut aug""n mark uP !a.rg,a
dalam Pengadaan lahan rarut-
i"r orih.iea dan Kesehatan
ii'bii u"aitsha Singaraia di

bes" i"nengdalem, Kecamatan

eui.f eng. Bidan Pertimbangan"r.otei;"i"n (BaPek) Pemkab

Buiel-eng kini tinggal menunggu
.ur"t P"i.g"san dari Pihak Ke-

iati B;li terkait dengein Proses
fr"f."rn dari Mustiara' "Kita
tetap mengacu pada-asas pra-

auei tia"t-bersalah, karena itu
t lt.a tn"nunggu suratnya (Keiati

iiaii,reat se"b-agai dasar hukum'

l"niu ninti kiia akan tetaPkan

oelaksana harian dulu samPat

IJ" p.i"Utt definitif," kata Sek-

f.r['f,if"t.ng Dewa Ketut Pus-

paka selaku Ketua BaPek'-Yang

litonfirmasi Kamis (23l7)'
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MANGUPURA, NusaBali
Lembaea adat sePerti desa

adat, baniir adat, subak, sekaa
teruna [ST) terancam tak lagi
kecidratan dana hibah dari Pem-
kab-Badung. PasalnYa dalam UU
23 /2014 tentang Pemerin ta-
han Daerah, disebutkan bahwa
vane bisa diberikan belanja
iriba"h 

"d"l"h 
p"-"rintah Pusat,

lemerintah daerah lain, BUMN
:tau BUM D, Badan Lembaga
din Organisasi Kemasyarakatan
vans berbadan hukum Indone-
iia.'Menyikapi hal ini Pemkab
Badung telah mel3Yangkan surat
ke Kementerian Dalam Negeri
(Mendagri) guna memPertanya-
kan penggunaan belanla nlDan
tersebut.

Selama ini, Pemkab Badung
menggelontorkananggaran Yang
cukup besar untuk seluruh lem-
baga adat yang ada dr Badung.
Bark itu desa adat, baniar adat,
dan vang lain. Namun karena
pers6ala"n regulasi Pemerintah
aaerah, khawatir iika Pemberian
dana hibah melabrak ketentuan
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LembagaAdat Terancam

TakDapatHidah
*-Cari Solusi,

,tsupati Badung Kirim Surat ke Kemendagri

Selain menjadi perhatian pemerintah,
masalah inijuga menjadi perhatian serius

kalangan legislatif Badung, karena juga
menjadi pihak yang menyalurkan bantuan

hibah tersebut sampai kepada masyarakat.

dapat meniadi temuan. Dan yang
kena imbas selain pemberi juga '
penerima.- 

Surat dari Pemkab Badung
yang langsung ditandatangani
Bupati Badung AA Gde Agung,
telah resmi dilayangkan, ter-
hitung tertanggal 9 Juli 2015
Dalam surat itu Pemkab Badung
memohon persetujuan terkait
dengan ketentuan pada Pasal296
ayat [4) dan ayat [5J.

Dalam ayat [4) disebutkan
'Belanja hibah dan bantuan so-
sial dianggarkan dalam APBD
sesuai kemampuan keuangan
daerah setelah memPrioritas-
kan pemenuhan belanla urusan
pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan'.
Sedangkan ayat (5) berbunyi
'Belanja hibah sebagai mana
dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan kepada : (a) pemerin-
tah pusat, [b) pemerintah daerah
lain. [c] BUMN atau BUMD, (d)
Badan lembaga dan organisasi

kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia:

Bupati Gde Agung dalam bu-
nyi suratnya mengatakan bahwa
pasal 296 ayat (5J dalam im-
plementasinya menimbulkan
penafsiran hukum khususnya
pada kata 'lembaga'. Mengapa?
mengingat lembaga adat seperti
desa adat, tempat ibadah [puraJ,
baDiaradat, subak, sekaa teruna-
teruni, merupakan sebuah kes'
atuan masyarakat hukum adat
yangtelah ada dan diakui secara
turun temurun oleh masyarakat.
Lembaga tersebut juga mem-
bantu pemerintah dalam pem-
bangunan dan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, Pemkab Badung
minta agar lembaga itu tetap
diberikan kucuran hibah.

"Mohon persetujuan (Mend-
agriJ kami melaksanakan APBD
2015 dan merancang APBD 2016
untuk memberikan hibah kepada
lqmbagaJembaga tersebut," kata
Gde Agung dalam suratnya.

Sela in menjadi perha'
tian pemerintah, masalah i-ni
juga meniadi perhatian. serius
kalangan legislatif. Kalangan
legislatif Bad.ung iuga,beren-
cana menSgelar Konsultasl Ke

Kemendagri. Selama ini legtslatif
,uga menjadi pihak yang men-
yalurkan bantuan hibah tersebut
samoai kepada masyarakat.

P;da APBD Badung tahun 2015
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belanja hibih dipasang Rp 183,4
miliar lebih. Terdiri dari belan-
ja hibah kepada badan/lembaga/
organisasi sebesar Rp 11.2,8 miliar
lebih,'dan belanja hibah kepada
kelompok/anggota masyarakat
sebesar Rp 70,6 miliar. Dimana
dari anggaran tersebut sebesar
Rp 46 miliar dialokasikan oleh
anggota DPRD. Tiap-tiap anggota
mengalokasikan Rp 1 miliar; kec-
uali ketua dan wakil-wakil ketua
mendapatkan leb-ih. Nah, kabar
tak mengenakan yang disampai-
kan eksekutif ini membuat'stress'
anggota dewan. Pasalnya mereka
telah menyampaikan dan menjan-
jikan kepada masyarak Makanya
dengan langkah pemerintah terse-
butoleh dewan dinilai sudah tepat.
Ketua Fralai Golkar DPRD Badung
IGN Shaskara saat ditemui di
gedung dewan, Kamis (23/7),
menyatakan, prinsipnya dewan
sangat.mendukung lembaga adat
harus mendapat penguatan hibah
dari pemerintah. Apalagi, katanya,
lembaga adat ini sangat membantu
pemerintah dan sudah ada sebe-
lum negara ini ada.

"Kami pun memiliki pe-
mikiran sama dengan bapak
bupati. Lembaga adat seperti
desa adat, banjar adat, subak
dan pura harus dapdt hibah,"
katanya. Sebagai wakil rakyat,
pihaknya mengaku akan ikut
memperjuangkan agar hibah

tetap mengucur ke lembaga adat.
"Kami pun akap mengkonsultasi-
kan masalah ini," tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Ka-
bupaten Badung, Ida BagusAnom
Bhasma, mengatakan selama ini
pemerintah mengucurkan hibah
kepada desa adat sekitar Rp 200
juta setiap tahun. Namun, dirinya
menolak memberikan kombntar
terkait masalah UU 23/20L4
tentang Pemerintahan Daerah,
yang dapat mengganjal pembe-
rian hibah kepada lembagaadat
tersebut. "Memang selama ini
desa adat itu dapat hibah Rp 200
juta, tapi lebih jelasnya mengenai
masalah hibah coba hubungi Pak
Sekda," pintanya.

Lalu bagaimana nasib lem-
baga adat seperti desa adat jika
tidak menerima suntikan hibah
lagi? Anom Bhasma lagi-lagi tak
memberikan komentar banyak;
ia pun hanya menjawab apa yang
diketahuinya. "Yang saya ketahui
tidak lagi dalam bentuk hibah
diberikan tapi dalam bentuk
kegiatan. Dan itu dananya masuk
dalam APBDes, jadi melalui
desa," tandasnya sembari me-
nyebutkan jumlah desa adat di
Badung sebanyakL22 desa adat.

Sekda Badung Kompyang R
Swandika belum bisa dimintai
penjelasan mengenai hal ini.
Dihubungi melalui sambungan
telfon tidak aktif. 6 as
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Eksekutif Diminta Keria Keras
SINGAMJA, NusaBali

Pengelolaan keuangan ApBD
tahun 2015, ditarget meraih predi-
kat wajar tanpa pengecualian
[MTP), seperti dah'rn pe"ngelolaan
keuangan daerah tahun 2014.
Lembaga DPRD pun menunutut
eksekutif bekerja keras memper-
tahankan predikat tersebut.

Sikap lembaga DpRD Bule-
leng itu disampaikan oleh mas-
ing-masing fraksi dalam sidang
paripurna dengan agenda pe-
mandangan umum fraksi-fraksi
atas Ranperda Laporan pertang-
gungjawaban Pelaksanaan (Lpf F)
APBD tahun 2014, Kamis (23/7)
pagi di Gedung Dewan, falan Vet-
eran, Singaraja.

Sidang tersebut dipimpin Ketua
DPRD Buleleng I Gede Supriatna
dihadiri oleh Wakil Bupari Bule-
leng Nyoman Sutjidra serta unsur
Muspida dan pimpinan SKPD. Dari
enam fraksi yang ada, Fraksi pDIB
Golkaf Demokrat, Hanura, Gerin-
dra dan Nasdem, seluruhnya dapat
menerima LPIP APBD tahun 2014

tersebut. Masing-masing ft-aksi juga
mengaru salutclengan prestasi dari
ekekutif meraih predikat WTp di
tahun 2014. Kini mereka menuntut
agar.seluruh pimpinan SKpD bek-
erla Keras untuk mempertahankan
predikat WTP tersebut di tahun
2015. "Terhadap prestasi itu seba-
gai tantangan agarbisa diraih terus
pada tahun mendatang dengan
nilai sempurna," kata I Gustl putu
Artana sebagai juru bicara dari
gabungan Fraksi PDIp dan Nasdem.
Hal yang sama juga disampai-
kan oleh gabungan Fraksi Golkal
Demokrat dan Gerindra melalui
juru bicaranya I Made Ariawan.
Dikatakan, laporan keuangan
yang disampaikan elaekutif telah
memenuhi prinsip akuntabilitas,
legalitas dan tranparansi sesuai
dengan PP nomor 24 Tahun 2005
dan Permendagri 13 Tahun 2006,
sehingga BPK RI memberikan
penilaian dengan predikat WTp.
"Terhadap haltersebut, kami minta
agar eksekutif bekerja lebih keras
dalam menyelesaikan permasala-

han-permasalahan yang masih
acl.a., melalui peningkatan SDm,
sehlngga mampu memahami pera_
turan perundang-undangan dan
peningkatan pengawasan melekat,,
l€tanva.

Sementara Wakil Bupati Bule-
leng Nyoman Sutjidra usai sidang
paripurna mengaku, telah mel-
akukan langkah-langkah untuk
bisa mempertahankan predikat
WTP tersebut. Pihaknya juga
sudah bekeria keras uniuk'mi-
menuhi semua ketentuan yang
ada,. mulai perencanaan hihggi
implementasinya. "pak bupati
selalu menekankan hal itu kepada
seluruh pimpinan SKPD. Bjhwa
kita harus kerja keras lagi untuk
bisa minimal mempertahankan
WPT itu," katanya.

Selain menekankan keria
keras, pengawasan dalam pelak-
sanaannya juga selalu dikontrol
setiap minggunya. Apalagi lapo-
ran penggunaan keuangan itu
sudah menganut sistem berbasis
akrual yang bisa langsung dipan-
tau setiap harinya.

Sebelumnya, Pemkab Buleleng
terus gencar mengambil langkah-
langkah dalam rangka mengejar
target WTP tersebut. Bahkan,
Pemkab menjalin kerjasama
dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)
Singaraja, dibidang pembran-
tasan tindak pidana korupsi. Se-
lain membuat MoU dengan Kejari
Singaraja, Pemkab juga gandeng
Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) perwaki-
lan Bali, dalam membenahi pen-
gelolaan keuangan daerah. BpKp
pun sosialisasikan sistem pen-
gendalian internal pemerintah
[sPrP).6 kle

SUASANA sidang paripurna DPRD Buleleng kemarin.


