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Dibeli Pemprov Bali
PHDI dan DPRD Setuiu

HASIL jajak pendapat Bali Posf yang
menyatakan 90,16 persen responden setuju
jika Pemprov Bali membeli lahan di sekitar
Pura.B#akih untuk menjaga kesucian
pura. m'enilapat respons positif dari PHDI
dan anggota DPRD Bali.

Ketta Sabha Walaka Parisada Hindu
Dliriirna Itdonesia (PHDI) Pusat Putu
Wirata Dwikora menegaskan, langkah itu
mefupakan salah satu solusi yang sangat

tepat untuk mencegah terjadinya peqga-
lihan kepemilikan lahan dari penduduk
lokal kepada investor yang sangat poten-
sial mengancam kesucian Pura Besakih.
Jika pemerintah daerah memang punya
komitmen kuat, ia sangat yakin hal itu
bisa direalisasikan.

"Sebenarnya, hasil jajak pendap-
at ini merupakan harapan mayoritas
masyarakat Bali sejak lama. Menurut

saya, sudah .."trryiP"*prov Bali, Pem-
kab Karangasem maupun pemkab/pemkot
se-Bali mengambil langkah nyata untuk
memfroteksi dan menjaga kesucian Pura
Besakih," kata Wirata Dwikora" Senin
(1.1/9) kemarin.

Wirata Dwikora menambahkal. banvak
keuntungan jika lahan di sekitar PLra
Besakih itu hak kepemilikannya berada
di tangan pemerintah daerah. Meskipun

dalam praktiknya dikelola masyarakat,
pemerintah daerah tetap dapat mengontrol
dan mengarahkan pemanfaatan lahan.
"Jika mulai ada tanda-tanda masyarakat
akan merirlhngun maupun memanfaatkan
lahan terf,&ut untuk kegiatan yang tidak
sesuai cl6hgan Bhisama Kesucian Pura,
pemerintah daerah selaku pemilik lahan
tentu saja berhak untuk menghentikan-
nya," ujarnya.

Apabila nantinya kepemilikan itu laht^a -

sudah dikuasai oleh pemerintah daerah,
para pemegang kebijakan harus tetap pu-
nya komitmen yang bulat untuk menjaga
kbsucian Fura Besakih. Jangan sampai
lahan itu justru dipindahtangankan atau
diserahkan hak pengelolaannya kepada
investor maupun pihak swasta.
Hal. 19
Tetap Dikelola
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Tetap Dikelola

Dengan kata lain, kawasan
itu harus tetap dikelola den-
gan mengedepankan konsep
Tli Wana untuk mendukung
eksistensi Pura Besakih dan
sekitarnya sebagai kawasan
yang sangat disucikan oleh
masyarakat Bali.

Hal serupa juga disampaikan
Ketua Komisi I DPRD BaIi, I
Ketut Tamafenaya. Menurut-
nya, usulagy'warga termasuk
Bendesa Adat Besakih perlu
diatensi oleh Pempnrv BaIi. Bisa
dengan membeli tanah di sekitar
puraatau menukarnya dengan
aset tanah yang dimiliki pem-
pmv, sehingga radius kesucian
pura menjadi lebih aman.

"Ini harus dikoordinasikan
dengan masyarakat dan desa
setempat. Kalau dari kita meli-
hat sangat bagrrs kalau pemprov
bisa membeli tanah tersebut
sehingga menjadi pelzbo pura.
Kesucian pura itu akan lebih
terjamin sebab kalau masih
menjadi lahan masyarakat
takutnya nanti dijual, dipin-
dahtangankan, jadi dibangun
tidak sesuai dengan peruntukan
di situ," ujarnya.

Politisi PDI-P ini menambah-

kaqtanah-tanahdisehtarPura natra menyampaikan kekha-
Besakihjangansampaijatuhke watiran akan kelangsungan
tanganinvestor.Untukituperlu tanah-tanah di sekitar Pura
dilakukan pendataan terkait Besakih. Pasalnyzr, tanah-ta-
Iuas tanah di sana, lalu dicari- nahitubukanlahpelabapura
kan solusi apakah dibeli atau ataupun aset milik Pemkab
ditukar dengan aset pemprov. Karangasem dan Pemprov
Hal serupa juga harus dilaku- Bali. Dengan demikian, tanah
kanpadatanah-tanahdisekitar di sekitar Pura Kahyangan
PuraSadKahyangandanDang Jagat tersebut akan sangat
Kahyangan lain di Bali. rentan beralih fungsi ataypun

Anggota Komisi I DPRD 'dipindatrtangankan.
Bali I Gusti Putu Widjera sepa- "Kesejatiannya di Besakih
kat bila penduduk di sekitar ini tidak ada tanah duwe de-sa,

Pura Besakih hams direlokasi jadi tanah-tanah yang ada di
untuk menjaga kesucian pura. sekitaran pura itu semuanya
Saat menjadi Wakil Bupati di milikpribadi. Sayakhawatirini
bumi lahar itu, pemda pernah berepindah tangan kepada in-
membeli tanah di wilayah Ke- vestor," ungkapnya. (rin/ian)
dungdung. Dengan demikian,
masyarakat di sekitar pura bisa
dialihkan ke sana.

"Kalau dibeli oleh Pemprov
Bali bagus juga. Cuma perso-
alannya sekarang kita harus
sama-sama menyadari, kalau
itu kan perlu proses APBD,
yang"kedua sudah barang
tentu di dalam penentuan
harga harus disesuaikan den-
gan NJOP," ujarnya.

Sebelumnya, pada rembuk
"Menjaga Kesucian Besakih"
di Besakih, bulan lalu, Bend-
esa Adat Besakih I Wayan Gu-
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Dilarang Gunakan Bantuan Asing

Dana Kampanye Maksimal

rw /;l.r i:t'irl rt

Rp l3,3Tililiar

Denpasar (Bali Post) -
Misa kamapanve untuk pasangan calm(paslon) wali

tota-w{kil'*t.li kot" telah dibuka, Senin (14/9) kemarin'
Selama masa kampanye ini, masing-masing. pas-lo:r--me-
L""i"k"" biaya yang lidak sedikit.-Karena itu, KPU te-
lah menetapkin atuian terkait sumber dan penggunaan
d";; k;p;nye. Salah satunva vang diatur vak9i tidak
dibenarkan menerima dan menggunakan bantuan dana
dari negara asing.

Bukan hanya itu, batasan
maksimal dana yang boleh di-
gunakan juga telah disePakati
para paslon maupun tim Peme'
nanein bersama KPU. BesarnYa
dan-a kampanye maksimal RP
13.320.625.000. Hal itu ditegas-
kan Ketua KPU DenPasarl Gede
John Darmawan didamPingi
komisioner KPU WaYan Arsa
Jaya ditemui usai Pembukaan
dan deklarasi kamPanYe danai
di kantor KPU, kemarin. Arsa
Java menambahkan, sumban-
gan dana untuk kamPanYe dari
nihak ketiea dibolehkan, sePa-
.r;..tg ..t-Uer dananYa jelas.
"Artinya, penyumbang dana
kampanye untuk Para Paslon
dibenarkan, hanYa jumlahnYa

dibatasi," ujar Arsa JaYa.
Di.katakannya, jumlah mak'

simal yang bisa disumbangkan
kepada paslon atau tim Pemenan-
gan untuk perorangan RP 50 juta.
Sedangkan untuk organisasr, ba'
dan usaha atau sejenisnYa, RP 500
iuta. Terkait dana awal kamPanYe
untuk masing-masing Paslon,
sudah diterima KPU. Paslon Dar-
manegara Rp 1 juta, Paslon Resmi'
Agung Rp 101juta dan Paslon AS
sebanyak Rp 240 juta.

Seielah laporan dana awal,
kemudian penggunaan dana
kampanye mulai dari 11 SeP-
tember sampai Okteber 2015
kembali akan dilakukan Pe'
laporan tahap II. TahaP akhir,
paslon juga harus menyerahkan

liaporan penerimaan dan Penggu-
naan dana kamPanYe. LaPoran
ini harus masuk Per 16 Oktober
2015 mendatang. "Setelah itu,
semua Laporan akan diaudit oleh
KAP independen yang ditunjuk
KPIJ," kata Arsa JaYa.

Dibatasi
Sementara itu, desas-desus

adanya pihak ketiga selain Paslon
dan partai pengusung Yang mem-
biayai kampanye Paslon buPati
dan wakil bupati Badung hingga
ratusan miliar ruPiah, disikaPi
KPU Kabupaten Badung. Ketua
KPU Badung AA Gede Raka Na-
kula menegaskan, Perihal dana
kampanye yang berasal dari
snmbangan pihak Iain telah dia-
tur di dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PIGII) Nomor
8 Tahun 2015. Pasal 7 Pada Pera-
turan tersebut jelas menegaskan,
dana kampanye Yang berasal
dari sumbangan pihak lain, Yakni
perseorangan nilainYa Pqling
tanyak Rp 50.000.000, selama
masa kampanye. "Sedangkan
dana kampanye yang berasal
darl sumbangan Pihak lain'
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seperti kelompok atau badan
hukum swasta, nilainya paling
banyak Rp 500.000.000 selama
masa kampanye," terang Raka
Nakula, kemarin.

Menurutnya, dana kampanye
yang diberikan pihak ketiga
juga harus memenuhi beberapa
syarat. Di arrtaranya, sumbangan
dari pihak lain harus dilengkapi
dengan identitas penyumbang,
yakni Nomor Pokok Wajib Pajak,
asal perolehan dana, penyum-
bang tidak menungak pajak,
dana tidak berasal dari tindak
pidana, dan sumbangan bersifat
tidak mengikat. 'untuk sumber
dana, boleh dari mana saja asal
jelas. Misalnya, sumbangan
yang berasal dari badan hukum
swasta, wajib dilampiri salinan
akta pendirian badan usaha.
Data identitas juga harus disam-
paikan dengan jelas," paparnya.

Dana kampanye tersebut
di luar pembuatan alat peraga
kampanye (APK) daniklan, yang
sudah ditanggung KPU. Dana
tersebut digunakan untuk mem-
biayai kampanye terbuka dan
pertemuan $ertutup. 'Dana kam-

panye itu untuk membeltsnach,
makanan, dan suvenir. Untuk
snack, kami batasi satu orang
Rp 35 ribu, sedangkan suvenir
seperti topi atau kaus maksimal
Rp 25 ribu," bebernya.

Pijelaskannya, jumlah dana
kampanye menunjukkan jika
politik membutuhkan biaya ma-
hal. Meski anggaran sosialisasi
seperti pemasangan APK dan
iklan sudah ditanggung uang
negara melalui KPU, namun
tetap saja dana yang diperlukan
mencapai puluhan miliar. Mis-
alnya pasangan Made Sudiana
- Nyoman Sutrisno diplot Rp
19,5 miliar, paket Nyoman Giri
Prasta * Ketut Suiasa Rp 18,7
miliar. Jumlah dana kampanye
ini sudah diputuskan melalui
surat keputusan (SK) KPLID Ba-
dung. "SK jumlah dana kampa-
nye ini sudah kami keluarkan,"
pungkasnya. (kmb 12Jknb2 7)
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Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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Tingkatkan PAD

f{akerAsing akan

Dikenakan Retribusi
Semarapura (Bali Post) -

Berbagai upaya dilakukan Pemkab Klungkung untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Kali ini yang menjadi sasaran adalah tenaga.kerja asing. Pemkab
berencana mengenakan retribusi untuk perpanjangan naker asing yang bekerja di
Klungkung. Ranperda ini sudah masuk ke Badan Legislatif (Baleg) DPRD Klungkung,
bahkan telah dibahas secara internal, Senin (14i9) kemarin.
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Salah satu anggota Baleg
DPRD Klungkung, Wayan Mas-
tra, ketika dikonfirmasi tidak
menampik sempat membahas
ranperda tersebut. Malah ada
dua ranperda baru yang masuk
ke baleg. Selain ranperda ten-
tang retribusi perpanjangan
tenaga kerja asing, juga ada
ranperda retribusi produksi
usaha daerah. "Sebenarnya
ada tiga yang dibahas, namun
satu adalah pencabutan p6rda,"
ujarnya.

Menurut Mastra, kehadiran
dua ranperda tersebut san-
6at bagus karena akan bisa
mendongkrak PAD Klung-

kung. Ranperda perpanjangan
tenaga kerja asing cocok dit-
erapkan, karena Klungkung
mulai kebanjiran tenaga kerja
asing, terutama di Nusa Penida
khususnya Lembongan dan
Jungut Batu. Sebagian dari
mereka bekerja di sektor pari-
wisata seperti sebagai instruk-
tur selam.

Hal itu sangat bagus jika
perda yang mengatur. Apalagi,
pemkab atau pemkot memiliki
kewenangan untuk memper-
panjang kerja tenaga kerja
asing. "Memang kontrak baru
tenaga kerja asing kewenan-
gannya berada di Provinsi Bali,

tapi kami di pemkab punya
kewenangan untuk perpanjan-
gan," katanya.

Politisi asal Desa Tangkas
itu melanjutkan, perda retri-
busi perpanjangan tenaga kerja
asing di rancangan sempat
dikenakan dalam mata uang
dolar. Namun, hal ini tidak
dibenarkan dan harus disesuai-
kan menjadi dengan mata uang
rupiah. Hanya, ada beberapa
kejanggalan dalam ranperda
tersebut. Keganjilan menyang-
kut soal teknis dan subtansial.
Hal ini sangat mengganggu.
Apalagi, pengantar ranperda
masih ditandatangani Sekda

[*';-- Cnta.a, [6 le?{

Klungkung sebelumnya Ketut
Janztpria.

Selain itu, ada juga ranperda
yanfi pengantarnya masih di-
teken Plt. Sekda IB Sudarsana.
Padahal, sekarang ini di Klung-
kung sudah ada sekda difinitif.
Mestinya Sekda definitif I Gede
Putu Winastra yang menanda-
tangani. "Rencananya besok
(Selasa, 15i9, hari ini, red) ran-
perda ini kami bahas bersama
eksekutif dan Baleg DPRD,"
imbuh Mastra.

Sementara perda yang di-
cabut terkait retribusi atau
pencabutan Perda No. 1 1 Tahun
1997 tentang penyisihan pajak
bumi dan bangunan. Perda ini
dicabut karena sekarang UU
mengamanatkan seperti itu.
Apalagi pusat tidak lagi men-
genakan retibusi kepada PBB.
Akan tetapi retribusi usaha
daerah perlu untuk mendong-
krak PAD Klungkung. (kmb)
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Waktu Mepet

))Hotmix)) Jalan
Ditunda

Bangli (Bali Post) -
Program peng-hotrnir-an jalan desa yang sedianya dilakukan Pemkab Bangli dalam
ggara$, perubahan tahun ini terpaksa ditunda. Ini dikarenakan nt'.ts""tn nAno-peru un ini terpaksa ditunda. Ini dikarenakan program peng-

rtur waktu pelaksanaan yang mepet. Terkait hal itu dewantgrsebut terbentur waktu pelaksanaan yang mepet. Terkait hal itu a-ewan
p_u! berharap rancangan peng-hof mix-anialan_te,rsebut tidak dihilangkan begitu saja.
Melainkan dijadikan Rlioritas 4atamAPBD Induk 2016 mendatang. Har:rpan tersebut
disampaikan anggota Komisi III DPRD Bangli Nengah Reken, Senin (14lg) kemarin.

Menurutnya, program peng- nya masih banyak jalan yang masyarakat terhadap pemerin-
hotmix-kan jqlan desa yang se- butuh perbaikan- Di samping tah. Diungkapkannya, salah satu
lama ini sudah dirancang Dinas itu p_rogram ini harus direal- jalan desa yang peilu mendapat
PU harus ditindaklanjuti dalam isasikan agar- jangan sam_pai peng-hotmix-an yakni ruas jaian
anggaran berikutnya. Pasal- menimbulkan kekecewaan dari di Dusun Pulasari Kangin besa

Peninjoan, Tembuku. Jalan
yang selama ini digunakan oleh
masyarakat untuk menuju ke
sebuah pura itu kondisinya ru-
sak parah,

"Jalan tersebut juga sela-
ma ini menjadi akses ekonomi
masyarakat. mengingat di Desa
Peninjoan sendiri ada banyak
industri l<ayu." terangnya. Atas
kondisi tersebut pihaknya ber-
harap ke depannya peng-hotntix-
anjalan di Pulasari yang tertun-

da tahun ini dapat diprioritaskan
tahun depan.

Sebagaimana yang diber-
itakan selama ini. program
peng-hotntix-an 15 jalan desa
terpaksa batal dilakukan dalam
anggaran perubahan tahun
ini. Ini terjadi lantaran waktu
pelaksanaannya yang mepet.
Sesual rencana peng-ft olnr i_t-an
kelima belas jalan tersebut akan
dipasang dalam APBD Induk
2016 mendatang. (kmb40)
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