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Dana Desa
DARI total Dana Desa

y_ang disalurkan ke 41 desa se_
Kabupaten Jembrana, sudah
40- persen terlaksana. pada
tahun 201b ini. besaran Dana
r;esa m_encapai Rp 12,4 miliai
rebrh. Dan saat ini masing.
masing pemerintahan des"a
orgenJot agar segera mereal_
rsasrKan srsa anggaran yang
akan. dlcai-rkan. Kepala Bada;
rem-berdayaan Masyarakat
oart_I,emerintahan Desa (Bp_
MPD) J.embrana I N.rrg"n
Leoa-ng belum lama inr men_gatakan jumlah dana desa
rtu sesuai Keputusan Bupati
.Jembrana tentang penetapan
IJesaran Dana Desa kepida
femerintahan Desa tahu.,

I Nengah Led.ang

nssaran 201b. Besaran,dan3 d"fitil-:t;Jja_l"aa di tiap
i,ffi i"1,rff tEl'"xlif,q,,i$_iji}:lHff;iH:\!i#lT:i*1H
eksXesulitan Geografirers n esuuf, an Geogralis (lokasi-delltersebut). Aiok;;ia;;ntuk seluruh desi rat
rasinE-m a si n. r.". r^-.3^11t: -y ?7 ? !\s'ooo' setan:utnia

;-masing desa berdasarl ' -'-"---"''"v' vsrauJuLuya

a vans berbeda-bed.. T11y3tl1!el' menerima alokasi
rno Lro-o,,*L^- r_--: 

^ ^;Y99.tn .tanJy!: pencairan danay""ir"i."*-t"-,*J"it;i"ff Liii??Hli"li?'#lT,Xf, ffi
:j^o_f:-:.lj_9 persen dan t""rtr,ii zo pliJ"li^ranun ini.berdasarlan""it"tlil"ij;L;;;"TTf ""fi !iTili,i,tt,1,LT;

l::: :illl* dan geografir, il;il;61tit".u_"tan Me-
,,1%1,ff iiX'*}:l:f 5:': *:: 9: :". o 
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Teraflkan Parkir Berlangg

gan butrelerl
apkan polo

Singaraja (E
Retribusi

Post) -
rkir masih

masih menggunakan karcis
parkir. Untuk menggenjot
potensi di bidang ini, DPRD
Buleleng mengusulkan per-
lunya pemerintah daerah
menerapkan parkir berlang-
ganan. Pola ini diyakini akan
lebih baik dan mengegah

menjadi sal
pendapatan
Kabupaten
patan dari

atu penopang
daerah (PAD)

Penda-
mulai

meski pola

Edisi
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Genjot qAD

DewanDoro Pemkab

terjadinya indi-kasi kebocoran
penerimaan pungutan retri-
busi parkir di lapangan.

Demikian terungkap keti-
ka Komisi III DPRD Buleleng
melakukan kunjungan kerja
(kunja) ke kantor Dinas Per-
hubungan (Dishub) Buleleng
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Meski tren peningkatan Jember, yang su-
dari segi targef berhasil di- dah menera pola parkir
wujudkanoleh pemerintah, berlanggana
politisi PDI Perjuangan ini positif. Retri

cukup

melihat sektor parkir masih menghasi
memungkinkan digenjot. Hal Rp 400 juta d
ini bisa dilihat dari perhitun- erapkan pola

mengatakafr, pengelolaan' gan kasar kendaraan yang ganan, pen(
jumlahnya terus bertambah. menjadi Rp
Jika hal itu digarap dengan . mendorong

cukup bagu{. Hal ini ditun-
jukkan adafrya peningka-'

serius diperkirakan mampu pungutan re
menghasilkan PAD hingga dewanakan
mendekati Rp 1,6 milair. has lebih de
Untuk menggenjot retri- denganpe:
busi parkir ini, pemerintah peraturan
perlu memikirkah untuk tentang Pr
mengubah pola pengelolaan (PD) Parkir
parkir dari sekarang meng- oleh Dishub

ng

gunakankarcis,kedepannya ingin pola pqdgutannya di-
dialihkandenganparkirber- ubah dan kaldu bisa meng-
langganan. Parkirberlang- gunakan

kata-\areni-akan iaya optimi{ lretrib![s1nyaganan rnr, kata N.arent a.kan saya optrmrq lretrrblirslnya
bisa mencegSh terjadinya akan menindlat darf ]ang
kebocoranpenerimaanpar[ir sekarang. Seperti ap,r yan[
di lapangan, sehi4ggh oto- dilakukan di Jeuber, parkir
matis penerimaqpnya akan berlangganan pampalmen-
semakin optimAH genjot penerimaan parkir.

Dia menconl,ohkan, dari Apa yang sudAh dila.kukan
l1alanya. informasi ygng didapat di Jember, itu bisa kita tiru,"

tegasnya.
Menanggapi Baran dewan,

Kadishub Buleleng Gede Gu-

untuk

errmaanyang
mun Dishub
melakukan saja

sistem yang baru dijalankan
ini mampu berjalan dengan
optimal. (kmb38)

z

iyangsemula
PAD sebesar

rh setelah men-
larkir berlang-
.iatann5'2 116i1

iliar. Untuk
han pola

retribusi parlir oleh pemerin-
tah daerah *lama ini sudah

parkir. Hallini dibuktikan
dengan tar{et tahun 2014

pun
i.nkan
ngga

tuk lembaga yapg diberikan
kewenangan khusus untuk

sebelum mengutJ4h pola, ada
bai-knya perlu disiapkan regu-
lasi yang mengatur, sehin{ga
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ir Program Prioritas Mengu

patl Minta SKPD
Anggarun Realistis
li Post) -

;I Nyoman
kecolongan

an program
Ia prioritas

itu, Rabu
asal Nusa

inrapat untuk
na Anggaran

ja Daerah
Tahun2016
Pendapatan

dan Aset.
sejumlah

tampak serius

pati yang di-
tu Gde Wi-

kinerja
nggaran yang
q4surgSKPD.

"Kami tidak ingin perencanaan
yang sudah disusun menguap
atau tidak dianggarkan kembali.
Di tengah keterbatasan APBD
yang masih kecil, kami berharap
kegiatan yang menjadi skala
prioritas dapat didanai terlebih
dahulu," ujarnya.

Suwirta juga mengingatkan
seluruh SI(PD mengenai beberapa
perencanaan yang belum diang-
garkan. Salah satunya pemban-
gunan kantor untuk dermaga
daratan di Gunaksa. Proyek ini
mendapat bantuan Rp 5 miliar
dari Pemerintah Provinsi Bali dari
Rp 10 miliar yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, bupati meminta
SKPD terkait tidak melalaikan
kewajiban dalam menyiapkan
kantor untuk Dermaga Gunaksa.

Beberapa perencanaan yang
menjadi prioritas seperti penataan
Lapangan Puputan, Monum6n
Puputan, Kertagosa, dan taman
kota, tetap mendapat perhatian
bupati. Begitu juga dengan pena-
taan gedung BPD lama yang akan
dibongkar tahun ini.

Dalam rapat perencanaan
tersebut, Bupati Suwirta tidak
lupa memberiiian motivasi dan
penyegaran kepada para SKPD
agar dapat menikmati pekerjaan-
nya. Meski demikian, efisiensi
dalam penggunaan anggaran
tetap meirdapatkan penekanan.
Seperti anggaran perjalanan
dinas, semua SKPD diharapkan
lebih terbuka dan jelas dalam
penggunaannya. Sementara pem-
belian alat-alat yang merupa-

kan aktiva diharapkan memiliki
umur ekonomis sesuai dengan
ketentuan pembukuan.'Misalnya
AC, apabila memi-Iiki nilai umur
ekonomis lima tahun, minimal
mengalami kerusakan gada lima
tahun tersebut," katanya.

Di sisi lain, orang ndmor satu
di Klungkung itu meminta ke-
pada Dinas Pekerjaan Umum
untuk menyiapkan data mengenai
ker-u-sakan ruas jalan dan lampu
pener:angan dengan melihat luas
wilayah. Dengan begitu, data
tersebut dapat digunakan sebagai
pedoman dalanr memasang ang-
garan dengan konsep proporsion-
al. Artinya, semua SKPD mesti
membuat perencanaan anggaran
yang realistis.

Menurut Suwirta, para SKPD

dalaun p.erencanaan {nggaranharusn#nflu '4..
ifrifiJtiasar sebagai pedoman

dalam mengalokasikan dana.
Terutama mengetahui anggaran
sebelumnya dan berapa yang
harus dinaikkan, serta berapa
yang sudah ditangani dan berapa
yang ditambahkan dalarn peren-
canaan.

Bupati selanjutnya minta
kepala SKPD untuk ikut tu-
run sama-sama ke lapangan
sesuai dengan bidangnya agar
dapat melihat langsung situasi
di bawah. "Hal ini perlu di-
lakukan karena kehadiran kita
di tengah-tengah masyarakat
merupakan terjemahaan dari
nawacita presiden dan langkah
nyata," tandas Suwirta. (kmb)

Khawa

Buat
Semarapura (B

Bupati Klung

dalam menjala
yang menjadi s
pada 2016. OIeh

dan Pendapatan
@APBD)Klung!
di ruang rap-at Di
Pengelolaan Keu'

Terlebih saat
dampingi Sekda
nastra melihat
dan perencanaan
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Proyet\ LED TI/
I

akan Tuntas Tahdtn Ini
(Bali Post) -

ngan LED
mengalui sampai saat im ren-
cana pembuatan LED TV belum
menjadi kenyataan. Permasala-
han terjadi pada lahan yang
akan dipasangi LED TV. Pada
anggaran induk dengan pagu
Rp 1 miliar, Dishubkominfo

menjadi titik pemasafrgan di
Galiran tanahnya behfn jelas.
Takutnya saat dipasan! malah
nanti diprotes masydrakat."
katanya.

Sukasta menjelaskarg pmyek
LFID TV yang dianggarkan
pada APBD Perubahan saat
ini masih dalam proses tender.
Terkait dengan pagu anggaran
yang dipatok Rp 500 juta, ia
mengaku tidak ada perubahan
spesifikasi dari yang diajukan
pada APBD Induk. Hanya,
ukuran LED TV menjadi lebih
kecil. "Tidak ada perubahan
spesifikasi hanya diXerkecil
ukurannya. Masih d-rpfoses di
konsultan,f ' tambahnyd.

Rencananya, LEd TV ini
akan digunakan unlrrk me-
nayangkan video yang bersi-
fat nonkomersial. Biaya pen-
goperasian akan dianggarkan
setelah LED fV terJilisasi.
Sebelumnya, Dishub bersik-
eras memasang LED TV di
depan kantor bupati persisnya
di barat Monumen Puputan
Klungkung. Na+un, kawasan
itu sesuai peraturan bupati,
;neyupakan kawasan bebas
i'eHame/iklan. LED TV akan
menjadi salah satumedia untuk
mensosialisasikan program
pembangunan Pe-kab Kluns-
kung agar diketahui khalaval
ramai. (dwa)

Rencana
TV yans te dianggarkan fi
1 miliar,

t15 sebesar Rp
saat ini belum

terealisasi. tersebut
kembali
rubahan

diAPBD Pe-

yang ctrtr

500 juta. tidal<

merencanakan membuat LED
TV di perempatan lampu merah
Galiran. Namun, karena lahan
yang akan digunakan belun^
jelas. proyek ini tidak kunjung
dimulai.

ASar LED TV dapat tereal-
isasi tahun ini, pihaknya telah
memindahkan posisi penger-

tuntas,

(Di

pernbuatan
sai tahun

rminfo Kabupat-
NengahSukasta

jaan ke kawasan Kantor Bupati
Klungkr.rng pada anggaran pe-
rubahan.'Dari segr k?jian, yang(2/9) kemarin,

Edisi
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BPil

emilik JuL
405 Miliilr)

De (Bali Post) -
Sidang rdua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi

rn korup-i atau tnark-u.p pengadaan tanah di
i Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

kasus du
kantor
Tenaga
Tempe,
adanya

ai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
,rja Indonesia (BP3TKI) Bali di Jalan Tanau
nur, Rabu (2/9) kemaiin langsung menguak

jelis hak
rh-up. Dalam sidang yang dipimpin ketua ma-
Edward Harris Sinaga dengan hakim anggota

Dewa ita dan Hartono itu, saksi mengungkap adanya
mqrk-up ri harga Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar.

Saksi ya g membongkar itu
lik tanah, Nyoman

juga terdakwa Pageh dan Wahyu
Matondang alias Dodik. Dari
keterangan saksi, malah peranan
Wahyu Matodang di sini cukup
besar. Saat pertemuan tersebut,
saksi mengatakan akan menjual
tanahnya Rp 4,5 miliar. "Harga
Rp 4.5 miliar ini bersih. Pajak dan
semua biaya lainnya tidak saya
yang menanggung. Saya minta
bersih Rp 4,5 mifiar," ucapnya di
depan persidangan.

Atas tawaran itu, kata Ek"t,

adalah pe
Gede Para arta. Saksi yang a-katd saat itu.'kalau

sukkf rekening, nanti
lebih{nnya".
marhlup itu rupanya

juga tersa ka ini dihadirkan
oleh jaksa rntut umum (JPII)

i Adini dan Nyo-Gusti Ayr
Dalam perkara ini,
adalahWayanPageh
Santoso. Paramarta

us. Eelum ada aktaman
jual
luan

malah dananya cair du-
dan Prio Rp 6,7 mil-
sendiri pemiJiktanahyang iar. Sete

diminta
dana masuk, mereka

tanahnya di ipihakBP3TKI.Di
Bali

di Hotel Inna
. Saat itu ber-dt:pan persi n, saksi membe-

bersej
saksi ,

. Di antaranya,' temu orang, dan
oleh Prio untuk Dodik terdakwa

menanya soal penjualan ta-
saya sedang bersih-

Prio Trusti untuk
nah. "Saat ikut ke

Parama
Renon. Kemudian,

bersih," naik motor ke BM.
Kepada

menyatakr
io, saksi memang Pertar

"saya
dicairkiLn Rp 750 juta.

akan menjual ta-
ingga terjadi per-

serrahkan di leller
nahnya se BM ke Prio dan
teduan la iutan antara sak6i Tbusty,"
dan Prio. n itu salah Sela itu, jupa diminta Rp
satunva di kukan di Warung 750 juta

lagi Rp
udian diminta

Leko, Kalaitu, tidakhanya
Prio yang tang. Namun, ada dihitu

Berita ir bisa dikomentari
paoa Citra Bali

FM

Namun
bahwa
menjadi

wa dia nanti yang akan mengunrs.
Terucap [pta-katE saat itu, 'kalau

iniliar. sil

sehingga jika
ngnya Rp 2,2

Edisi
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Dugaan "Mark-Up" dl BPSTKI
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Namun malah memberikan lewat Para- tidak benar, terdakr
marta. fidak jelas tujuannya, kali bingung hingga
namunRp 115 jutadiserahkanke nyulut kemarahan l

pajak
nilainya
"Saat itu

oleh
Paramarta, kemudianPararnarta iinya, Pageh mengatr
memasukkan uang itu ke reken- kesepakatan Erengar
ingnya. "Pak Pageh menelepon Rp G,7 miliar terjidi
beberapaharinya,mintauangitu, Putu Candra, buka
sayatarikRp 115 juta dansisaRp Atas keterangan itu,
85 juta. Namun yang mengapbil akan mepaqggil not,

(Rp
dari

direken-
ratan, tetapi
bermasalah, anak buahnya bernami Pak saksi, sebagilmanu

Mqdg," sambung saksi. olehPageh. Tagus, ir
Mendengar keterangan saksi saudara. Bagus, nan

itu, terdakwa Pageh mengelak. terbongkar tefifr iaulDia yengatakan keterangan saya minta yang juj

ikut menang-

Rp 4,5 miliar,"

;u, Prio yang
dana ke Pageh

saksibanyaktidakbenar.Namun kami akan keiir.
saat ditanya bagian mana yang nanti," pinta hh-kim.

(

er^tuLr4 - - .

untuk jual-beli
mencapai Rp 3
saya kembali

170juta, sisanya
Rp 250jutayang
ing saya. Saya
lantaran saya I

sambung saksi.
Di samping

Edisi :
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Soa/ 'hentian ProyeK Tukad Mati

D an Badung Berharap
ubernur L"gowo

soal penghentjlan proyek
penanggulanga]h banjir di

Mangupura (!ali,Post) -
Wakil rakyallt di DPR'D

Badung angllat bicara

Pata Sari, Lingkungan
Jaba Jero, Kuta itu diper-
untukkan menanggulangi
banjir yang kerap melan-
da wilayah Kuta. Legian.
Seminyak dan sekitarnya.
"Gubernur jangan saklek
dengan aturan, karena
harus ada hal-hal prinsip
yang harus dipertimbang-
kan. Salna halnya dengan
pembangunan jalan tol
yang juga masuk zona per-
lindungan, namun karena
masyarakat membutuh-
kan, bisa dibangun," ujar
politisi PDI-P ini.

Ketua Perhimpunan Ho-
teI dan Restoran Indonesia
(PHRI) Badung I Gusti
Ngurah Rai Suryawijaya
juga memandang proyek
tersebut dibutuhkan bagi
sektor pariwisata di Ba-
dung. Sebab, dengan dihen-
tikannya proyek tersebut,
potensi banjir yang tahun-
tahun sebelumnya kerap
terjadi akan terulang kem-

bali. "Itu kan'yang bisa
membantu mengurangi
banjir, jadi proyek itu me-
mang harus diteruskan.
Sebab, setiap musim hujan
masalah yang timbul ada-
lah banjir di mana-mana,
seperti Legian. Tentunya
ini akan memengaruhi lnro-
ge pariwisata," ujarnya.

Dia beranggapan, peng-
hentian proyek muara Tu-
kad Mati hanya masalah
teknis yang bisa disele-
saikan dengan baik-baik,
apalagi untuk kepentin-
gan masyarakat. Terlebih,
pemerintah pusat telah
memberikan lampu hijau
atas proyek tersebut dan
meminta Pemprov Bali
menindaklanjuti program
tersebut dengan berkoor-
dinasi dengan Pemkab Ba-
dung. "Banjir di kawasan
Kuta, Legian dan seki-
tarnya sudah menjadi ke-
luhan setiap tahunnya oleh
wisatawan. Ini tentu me-,

rugikan masyarakat dan
pelaku pariwisata yang ada
di sekitarnya. Jadi, sepan-
jang untuk kebaikan, r,hy
zof," pungkasnya.

Pernyataan senada dis-
ampaikan anggota Komisi
I DPRD Bali yang membi-
dangi perizinan, Kresnzi
Budi. Bahkan, dia yang
melihat langsung ke muara
Tukad Mati, Rabu kemarin,
mempertanyakan sikap
dari Dishut Bali. "Ada
Dirjen dan Kepala Dinas
Bina Marga dan Pengarran
Badung, juga masyarakat
di sana. Itu kanalisasr
yang dibuat sangat bagus
untuk menata kawasan
muara Tukad Mati, kenapa
tiba-tiba dihentikan? Patut
dicurigai, ada apa di balik
ini?" tanyanya. Dia pun
mengaku curiga, karena
muara Tukad Mati meru-
pakan reservoar erat sekali
hr-rbungannya dengan Te-
luk Benoa.

muara TukadlMati oleh
Pemer:intah P
prov) tsali.
Gubernur Bali
erima proyek
kepentingan r{.kyat. "Ka-
lau tidak berizlin merlrang
harus dihentiklin.'Namun
ketika itu (prbyek pen-

banyak, Gube$nur harus
legowct untuk ntingan
yang lebih
Sekretaris

" ungkap
A DPRD

Badung I I\Iad.e Duama,

Dia berharaS kebijakan
Gubernw Bali melalui
Dinas Kehutanfin (Dishut)
Provinsi Bali bllkan harga
mati yang nantifiya beraki-
bat fatal. Apalpgi, proyek
yang terletak rii wilayah

Sebelumnya, tindakan
Pemprov Bali lewat Polisi
Kehutanan (Polhut) Di-
nas Kehutanan (Dishut)
Provinsi Bali menghenti-
kan proyek penanggulan-
gan banjir di muara'Tu-
kad Mati. menuai banyak
protes. Bahkan. puluhan
warga, Selasa (1/9) turun
ke lapangan menolak sikap
Pemprov Bali yang dini-
Iai arogan dan tidak bisa
membedakan kepentingan
publik.

Di pihak lain, Dishut
Provinsi Bali menyebut
Pemkab Badung belum
mengantongi izin pemban-
gunan long storage di muara
Tukad Mati. Apalagi, proyek
itu masuk dalam blok per-
lindungan Taman Hutan
Raya (Tahura) Ngurah Rai.
Itu sebabnya, Dishut Bali
menghentikan'proyek untuk
menanggulangi banjir di
wilayah Kuta dan sekitarnya

; tersebut. (krnb?7 t 0L2)

anggulangan .banjir - red)
menjadi kebutrlhan orang

Edisi
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