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Banyak APBDes Tak Sesuai,
Prioritas Pembangu nan /,

Tabanan (Bali Post) - masih_ada kebingungan menentukahPenverrtpan anssarar .dana desa 
^r"rr 

-t1u1i"tff 
;"* til',i'ungL"n

::l1l_.1-p.i padi level desa. sehu_ J;il;Apri;;;'ilfi"-;d;unakars
bungandenganitu.pemerintq!Rusat dana desa "t"" "r"r.-*ia'iiu a".q.melalui Menteri Keu" ngan. tvtenteri semlstrnya ponaa-pingai a-aa .eiukDalam Negeri serta Mente-ri Desa. n*ui"u"t"r.'teknis p""-siapan. .lit4PDT dan Transmisrasi, kembali 

";i;h ;;;""k;"*iegi"Jg" p"r"qmenekankanagar Lengelolaan dan ;;;;, dan evaluasi,n ulai-R"ya. 
Ipenggunaan Dana Desa diarahkan u"t.""ua. ar.u-ri.iii" i;""t;t"lpada program prioritas seperti pem_ Ma"gu, Ketut Budiarta. Di Kecalbangunan jalan. saluran irjgasi, pem- matin'Marga ;J" .;;;A;k"y;;;Jbentukan PAUD, dan poskisdes.^ qrC;;?" yang sudah menggunakan,

,^1^\-"n tetapi di KabLlpaten Ta- airr" o".u _.rrrtuk pembangunanbanan. anssaran Dana. Desa yang kantor. ,,epsD;. t"-"e;ii;h" k"
i"1**l"igr""#h Temerintah. pugai [uU"p"t"" sudah" div-eri]iicasi daq

fii6lr.Hifl ffi iq#,{i#i:n;;*:ii1l,r-1l"ir?ili;Tixi1
sehingga membuat bingung aparat Meski kementerian telah mem-l
q-e,:a, sgte.m pat. Apalasi-hatltr.r,baru u "iil-u" ;h.i ;;;a""" 1," "e t" 

_drketahui saat sosialisasi dana desa lanjur menggunakan dana desa didengan Kernenkeu belum.lamS-ini.- i,t""']"og..-_p"ioritas untuk segeraKetua Forum perbekel. se_Kabu_ -""s"b"h AfBa;;;;#;;da rasapaten Tabanan I Ma-de A-rya saat kebi-trg,rng.n dari para perbekeldikonfirmasi,senin (2819) kbnlarin, i;i;;;;;i"i;;il;;:#. urrr.,rmengakui dalam sosialisasi Dana itu, para perbekel akan memintaDesa oleh Kementerian Keuangan informasr tentang apa yang mestiditekankan asar penssunaan dina d,I"ilk;;;;;;;; ffi^KT terkaitdesa diarahkan pada progr_am pri- dalam tt"ir"i-s.dl" il"i1"""a"y"u"oritas untuk blsi membe-rik*.p"- il"Jyl""t^t dan pemerintahan Desalayanan yangtenyentuh_ langsung igpil{pD).-masyarakat.Kalauoembangunai pem""intahpusatsetidaknya
kantor desa diperluk-an untul bisa telah-menyarurkan Dana Desa ta-memlerikan pelavanan .vans nva- hap I daniah-ap ii L""il;L;ng Kasma n kepad-a masyarakat, disa"inkatr ui'm D"";;h-K"G ut""-*ilr rrr, "mengg'nak.nanssarand.ariAlokasi Rp 29,66 miliar ;;il;;;;.pai 80
!a1a. p9y laoDf vang bersumber ;;"; si.""v"l[r.,'Ji*"ut.r"t u'dari ApBD kabupaten. pulitghmta;ffi;.^"ild.;ibuouu"

"Mungkin karena transisi, jadi ioGl<n"tzs) -_"--"** -

------ -------+
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Digelontor RP 2 M iliar ,/
Pembangunan Pasar

Kidul Dilanjutkan
Bansli (Bali Post) -

PJmkab Bangli kembali akan melaljutkan
pembangunan Pasar Kidul yang terbakar be'
L"r.ot tihun lalu. Dengan dana Rp 2.043 miliar
yang;dianggarkan dalamAPBD Induk 2015' yang

itit"""i 
"t^" v"kni pembangunan meling-kar 4u1q'

selasir. Kepala Dinas Perindustrian dan Perda-

n*"" Kadisperindag) Bangli Nengah Subidia
J""idite-ni belum Iama ini menjelaskan' proses

pembangunan menggun&kan APBD Induk itu
memans-telat cukup lim 6. lni disebabkan lantaran
adanya'beberapa perubahan' Sebelum adanya
kesepakatan damai antara pemkab dengan man-

tan iemegang SHGB, perenoaraan bagian yang

djk"tjrkil saat ini sebelumnya dibuat menyatu
denganruko.

Iiu*rrtt, pascaadanya kesepakatan 49"9q"
mantan pemegang SHGB yang-akarn $ikelola
dengan sistem bangun guna-serah tpG.S), m.1{a
proses pembangunannya al$Jrnya ctrprsan' r[u
meniadi penvebab sehingga pembangunan pasar

melinsk; di selasar telat," terangnya.
Difatakan untuk melanjutkan pembangunan

Pasar Kidul pemenang tendernya sudah ada'
Dari hasil tender tersebut dlsepakati bahwa nilai
kontraknya Rp 2 milial lebih. Pembangunan mj-
lingkar dalamselasar akan dikerjakan selama 85

hai kalender. Sementara terkait pembangunan 43

".rko 
nu.g."*pat menjadi objek sengketa, Sudibia

me"jLtasian dahm Perubahan APBD tahun ini
pihainya baru akan membu atkan detnil engincer'
inAdcsW@ED)."Kare"na tesepakatannya menggunakan sistem

BGS, maka pemkab Bangli selaku pemilik Iahan
h^ttya akan membuatkan perencanaan' Seclang-

kan pembanzunan dilakukan pihak ketiga yang
selanjutnya 

-akan disewakan kepada n9d3s.ang
terse6ut. "Pemkab nantinya hanya melakukan
MoU dengan pihak ketiga''' jelasnya.

Namui jiki pembangtman dengan sistem-EllS
ini terus blrbrut-]arut, sambil menyusun DED'
oihaknva bakal terus berkomunikasi dengan pemi-

iit *ko. nit mUahkan sesuar ketentuan, pedagang

uilrg fekal menempati mko tersebut tidak bisa
iarris"ns bertindak sebagai pihak ketiga karena
frarus metatui proses lelang. (kmb40)

Ruho Pasar Kidul
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fuvisi UU Perimbangan Keuangan

Draf Rekomendasi
Masuk Tahap Finalisasi

Mangupura (Bali Post) - "Tadi_(kemarin - red) rapat cantumlran gsh61 lpariwisata
Dr-af retomendasi revisi Un- Pansus dengan tim ahli untuk termasuk di dalamnya. Dengan

dane-undansNo.33Tahun2004 finalisasi penyusunan pokok- demikian, Bali mendapat pem-

tent"anePerjhbanganKeuangan pokokpikiran(draf rekomendasi bagian dana hasil dari sektor
pemeriir6ii P.isui dan Daerah, - red) revisi Undang-undang No. pariwisata. Selain itrp, diusulkanpemerinUii Prisat dan Daerah, - red) revisi Undang-undang No. panwisata. Selain itq, diusulkan
dan Undane-undang No. 64 Ta. 33 Tahun 2004 dan Unda$8.llrl:..s.Jevisi pasal 6 ayat (Q, penamba-
rirr''-isse.ge';tane pd$fihfl-ffidl1..*'.da6B Nb.:'$SlDahunl?g68$t@PtJtan pasal 7A. pasall 11 ayat (1)hun-1958.tqlFng
Da'efdltTtfrgtat I;aer.#-+ffili n"t*ilE**a.**Ieooi*irrator ?ansui*I'iilyont tlan iyat (4), penambahan pasal

Xif, ..rauf masuk tahap final- Sugqwa Korry usai rapat. 22A, petubahan pasa.l. 13 dan
i.""i. H"i i"i terungkap'dalam bik"trku.tttya, pokok-pokok lainnya. "Intinya, revisi hal yang

,"ob punr.,. DPRD-Ba[i terkait pikiran untuk revisi Undang-un- mendesak mengingap dari kajian
rui'ii.i U"aung-undang Perim- dang No. 33 Tahun 2004 itu me- teori keadilan,.despntralisasi,
L^.rgun Keua-ngan di gedung ljnuti.pasal 1 terkait pengertian keberlakuan hukumldan konsep

a"*in, Senin (28/g) kemarin. Sumber Daya Lainnya agar men- good gouernance Undhng-undang

nambahkan, setelah rampung'
draf rekomendasi akan segera
dikirim ke anggota DPR-RI
dan DPD-RI dari daPil BaIi,
Gubernur Bali, buPatilwali kota
se-Bali serta Ketuer DPRD ka-
bupaten/kota se-Bali untuk di-
minta masukannYa. Selama 10

hari setelah itu, PifaknYa akan

mengundang selurufi komponen
tersebut ke DPRD Bali. "Kami
akan undang untuk diskusi pe-
nyempurnaan draf
inya. Hasil penyem urnaan itu

paripurnaakan dilaporkan
Bali untuk n se-

DPRD

seba-
hasan

tentang
n," tan-

gal. Selanju
ituakandibd$ake
gai masukan dalam
revisi Undang
Perimbangan
dasnya. (kmb32)

No. 33 Tahun 2004 $t
adil untuk Bali seh
gat l4yak untuk dirt
Sugawa Korry.
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Taman Kota Dihiasi Pohbn Kecil dan Jafang

Dewan Pertanyakan

Realisasi Anggar+n

Rp 3 Miliur
Gianyar (Bali Post)--U;G;;s revitalisasi selama beberapa bulin, Taman Kota Gi-

"tvr" "lttirnya 
diresmikan Senin (28/9) kemarin. Namun, realisasi

neireeriaan taman yang digadang-gadang sebagai ikon kota lum-
[""E *i"t ini, kini nienjiai sorotan DpnO Giany.ar. Pasalnya hingga
;;;;"fiit" kemarin, ta-44 tersebut masih terlihat gersang' hanya
iittr*i p"tto"-port"" kecil dan jarang. Hal ini langsung dipertay-akan

"i"ft 
f,irrisi ti npnO Gianyai, sebab anggaran untuk revitalisasi

taman tersebut mencapai kisaran Rp 3 miliar'

Ketua KomiBirII DPRD Gianvar, I
Wavan Gde Sudartha, mengatakan, dari
awal pengerjaan taman kota Gianyar ini,
ia sudah beberapa kali turun melakukan
pemantauan hingga saat percobaan air
mancur. 'Terakhir saya turun saat per-
cobaan mesin air mancur. Saat itu saya
sudah tanya kenapa gersang begini, po-

honnya kecil-kecil danjarang sekali. Tapi
kata petusas, hasil ini sudah sesuai den-
ean eamb-ar dari konsultan," ujarnya.- Diri jawaban tersebut hingga proses
peresmian Senin kemarin, ia Pun
mempertanvakan realisasi dari angga-
r.n y"ng m-encaPai RP 3 miliar untuk
revitalisasi taman Kota Gianyar itu.
"Bukan hanya saya yang mempertan-ya-
kan realisasi dari anggaran Rp 3 miliar
ini, tapisemua anggota di Komisi II dan
dewan lainnya juga," ungkaPnYa.

Sudartha menegaskan, jajaran
Komisi II DPRD GianYar akan kem'
bali melakukan pengecekan ke taman
tersebut, untuk memastikan Peng'
gunaan anggaran yang mencapal llgq
hiliar rupilh. "secepatnya, kami dari
Komisi II akan turun mengecek kem'
bali taman kota itu," tuturnYa.

Sementara Ketua Komisi III DPRD
Gianyar, A.A. Agung Gede Wiramantra,
membenarkan bahwa anggaran Yang
disetujui dewan Gianyar untuk revi-
talisasi taman kota tersebut mencapai

ciannya semua data ada di kantor, tapi
kisaran dana untuk taman kota me-
mang mencapai tiga miliar," ujarnya.

Sementara itu terkait realisasi taman
tersebut yang terlihat gersang dengan
pohon vang kecil dan jarang. Agulg
Gede Wjramantra mengatakan meski
sudah diresmikan taman tersebut masih
akan melewati proses perawatan selama
beberapa bulan. "Setelah peresmian ini
masih ada garansi perawatan beberapa
bulan. Yang jelas nanti kami cek sebe-

Ium serirh terima antara pemkab dengan
konsultan," ucapnya. (kmb35)

Kontraktor TidakTahu
TERKAIT sorotan dewan terh-

adap realisasi anggaran revitalisasi
taman kota sebesar RP 3 miliar kar-
ena kondisi taman hanya dihiasi po-

hon-pohon kecil dan jarang, kontrak-
tor penseriaan Taman Kota Gianyar,
Ketut l(arnaya, saat dikonfirmasi via
telepon tidak bersedia memberikan
jawaban berapa persen Pengerjaan-taman 

sudah selesai. Meskipun Senin
Kemarin sudah filakukan peresmian.
'Ya, memang saya yang memegang
pengerjaan Taman Kota GianYar,
tetapi berapa persen pengerjaannya
karyawan saya Yang lebih tahu,"
ujarnya. (kmb35)

kisaran tiga miliar rupiah. "Kalau rin-
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Terdakwa Tanpa Pengacara

Sidang Terakhir
I(asus II{DN Ditunda

Denpasar (Bali Post) -
Sidang paling terakhir kasus dugaan

korupsi pengadaan barang dan jasa di
Institut Hindu Dharma Negeri (IHDI.I)
Denpasar di Pengadilan Tipikor Den-
pasar dengan terdakwa I Ketut Sukar-
sana sekalu Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Senin (28/9) kemarin ditunda.
Sidang tidak dilanjutkan majelis hakim
yang diletuai I Wayan Sukanila lantaran
terdakwa tidak didampingi penasihat
hukum yang merupakan syarat wajib
bagi terdakwa.

Dalam sidang kemarin, jaksa penun-
tut umum (JPU) I Made Subawa yang
diwakili Junaedi Tandi yang seharusnya
membacakan dakwaan, menjadi tidak
dilanjutkan. Karenanya, majelis hakim
Sukanila bersarna hakim anggota Sumali
dan I Dew.a Gede Suarditha memutuskan
sidang.ftunda. Jika terdakwa tidak
mampu menunjuk pengacara. maka pen-
gadilan akan menyiapkannya.

Sementara itu, sebagaimana diung-
kapkan jaksa Made Subawa ketika pe-
limpahan tahap kedua, beberapa waktu
lalu, bahwa Sukarsana menjadi tersang-
ka karena dalam persidangan perannya
cukup besar. "Fakta pun banyak terung-

kerugian negara Rp 4,8 miliar. "

Sukarsana dijerat primer Pasal 2 Pasal
1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor
sebagaimana diubah dan ditambah men-
jadi UU. No. 20 Tahun 2001jo Pasal 55
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