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Jalan Putus, PU Bangun

Jembatan di Bunutan

Bali Po3Ugik

JEMBATAN - Akses jalan dari Bunutan ke Seraya Timur yong
putus d.ihubunghan dengan jembatan. Rangha jernbatan itu sudah
eelesai iherjahan.

Amlapura
Jalan lir

dengan'Se
waktu lalu
jembatan
jembatan

Perbekel
Kamis (3/9)

I Made Suparwata,
rin, mengatakan akses

jalan sudah sejak lama dalam kon-
disi irkan. Titik kerusakan jalan

Dinas Ican. Lantaran lamaterjadi di
tidak mr penanganan, kerusakan
jalan parah dan akhirnya putus

Lng banjir beberapa bulansetelah di
lalu. Je
ians 20

n tersebut dibangun sepan-
melalui APBD Provinsi BaIi.Jang zu met€

Rencananya
selama 210
Wiguna

Pantau di lokasi, rangka jembatan
likerjakan. Sementara, warga

.setempat hatkan dasar sungai yang
arus lalu lintas baik dari

Lean m sebaliknya. Sedangkan, di
lementerian PU melalui Balai
i Bali Penida juga melakukanWilayah

pengerjaan bakal dilakukan
rri oleh kontraktor CV Karva

pengerjaan pembangunan sarana penang-
gulangan banjir di Tukad Lean. Sumber
dana melaluiAPBN senilai Rp 7.000.884.000
digelontorkan Kementerian PU untuk mem-
perkuat alur Tukad Lean. Rencananya,
pengerjaannya dilakukan selama 190 hari
oleh pihak pelaksana PT Menara Megah
Pratama.

, Satu alat berat sudah mulai memindall
kan batu-batu besar yang akan digunaka{
untuk pembangunan sarana penanggulanf
gan banjir. Sebelum musim hujan tiba, dul
proyek miliaran rupiah tersebut diharap
kan sudah rampung. Sehingga, warga
yang memanfaatkan akses jalan tersebup
tidak terganggu.'Mudah-mudahan setela|
pembangunan jembatan dan sarana pen[
anggulangan banjir ini, dampak banjir da{
abrasi tidak mengganggu aktivitas warg{
lagi," katanya. (kmb31) 
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Kasus CPNS DKP Dilimpahkan

ke Pengadil.an Tipik io{

Tabanan i Post) -
Kasus n dan per-

go.ba-an penlerasan yrng di-
lakukarroleXr dua orang man-
tan petinggildi Dinas Keber-

an (DKP)
Tabanan, I Jagrem dan
Nyoman Carrdra Deii, sudah
rampung di Kejaksaan Neg-
eri Tabanan. Selanjutnya
jaksa penuntut umum (JPLD
melimpahkarn kasus ini ke
Pengadilan Tipi-kor Denpasar,
Kamis (3/9) ]remarin.

Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Tabanan Atang Ba-
wono menyebutkan dirinya
menandatarrgani surat pe-
limpahan kasus Jagrem dan
Candra Dewp ke Pengadilan
Tipikor, Rabrr (2/9) lalu. Set-
elah pelimpalran, kasus terse-

but sudah menjadi tanggung
jawab Pengadilan Tiplkoi
termasuk kedua terdakwa.
'Apakah nanti akan ditahan
atau tidak, itujadi tanggung
jawab pihak pengadilan,t'
ucapnya.

Usai pelimpahan, Pen-
gadilan Tipikor mempunyai
waktu 20 hari untuk me-
nentukan jadwal sidang dan
penunjukan majelis hakim.
"Biasanya 10 hari sudah ada
pemberitahuan jadwal sidang
pertama," kata Atang Ba-
wono.

Kasi Pidsus Keiaksaan
Fathur Rochman menam-
bahkan, yang dilimpahkan
ke Pengadilan Tipikof berupa
surat pelimpahan, berkas
perkara, surat dakwaan. dan

barang bukti. Bukti f,elimpa-han nantinya disetahkan
kepada kedua terdakiva atau
penasihat hukumnya. Kedua
terdakwa masih ditahan di
LP II Tabanan dengan starus
tahanan JPU. "setelah keluar
surat pemberitahuan sidans
pertama, barulah kedua terl
dakwa menjadi tahanan Pen-
gad]lan Tipikor," ujarnya.

Jagrem dijerat {engan
pasal berlapis atau kohulitil.
Mantan Kabid Perhlatan
dan Pengangkutan DKP ini
{ijerat Pasal 12 huruf e jo.
Pasal 18 ayat (1) hurqfb UU
RI No. 20 Tahun 2001 ten-Itl No. 20 Tahun 2001 ten-
tang perubahan atas UU RI
No. 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidani
korupsi jo. Pasal 55 qvat (1)

ke-l KUHP jo. Pasal 65 ayat
(1) KUHP (pemerasan terh-
iadap 8 orang yang dilakukan
loleh terdakwa Gede Jagrem
bersamd-sama dengan Jaksi
Nyoman Candra Dewi), dan
Pasal65 ayat (1) KUHP (pem-
,erasan terhadap 6 orang yang
,Cilakukan oleh terdakwa Gede
Jagrem sendiri) dan Pasal b3
ayat (1) KUHP (percobaan pe-
rmerasan yang dilakukan oleh
Gede Jagrem sendiri terhadap
Ll orang).

Sementara Candra Dewi
dijerat dengan pasal alter-
lratif. Kasubag Hukum dan
{iDM di DKP ini dijerat Pasal
lL2 huruf e jo. Pasal 18 ayat
(1) huruf b UU RI No. 20 Ta-
hun 2001 tentang perubahan
atas UU RI No. 31 Tahun

1999 tentang pemberantasan-
tindak pidana korupsi jo.
Pasal SS ayat (1) ke-1 KUHP.
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
ancaman pidana minimal 4
tahun dan maksimal 20 tahun'
(pemerasan terhadap 8 orang
yang dilakukan oleh saksi I
Gede Jagrem bersama-sa.ma
dengan terdakwa Nyoman
Caldra Dewi) atau Undang-
undang tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 56 ke-lKUHP jo.
'Pasal65 ayat (L) KUHP anca-
man pidana minimal 4 tahun-
dan maksimal 20 tahun (pem-
erasan terhadap 8 orang yang
dilakukan oleh saksi iGede
Jagrem dengan dibantu oleh
terdakwa Nyoman Candra
Dewi). (kmb28)
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I(e att I(embalt Tahara
t:

tiga Tersangka
r (Bali Post) -Den

P
san€
penE

ditahannya dua ter-
tas Olahraga dan Kesehatan
(FOK), Gelanggang Olahraga
(GOR) dan asrama mahasiswa
Undiksha, Nyoman Mustiara

kasus dugaan marh-up
an tanah Gedung Fakul-

Bali Posveka

AL-Tersangha Dewa Kornang Indra (merah) d.ihawal
heluar gedung Kejati Bali, Kamis (3/9) hemarin.
ta ditohan terhait dugaanmarh-up tonah Und.ihsha

saan Tinggi (Kej ati) BaIi
menahan tiga tersangka, Kamis
(3/9) kemarin. Mereka adalah

dan

didampingi pengacara Su'
dana.- Denfan-demiki{n, ada
Iima tersangka yarig kinf sudah
ditahan. Semuanya dit{han di
Rutan Singaraja, karena Mustiara

Pembuat Komitmen), p6nyidik
pidana kti[tsus (Pidsus) Kejak-

dan Suarsajuga mengajukan per-
pindahan penahanan dari Lapas
Kerobokan ke Rutan Singaraja.

Indikasi akan ditahannya tiga
tesangka l;ain memang suilah ter-
cium sejak pagi. Pasalnya. ketiga
tersangka itu sebelumnya di-
panggil. dan.diminta merpladaP

selaku makelar dan flayan
Suarsa sebagai PPK tfejabat

Wayan Suardi selaku penyidik
turun dari lantai dua dan meng-
giring ketiga tersangka untuk
dijebloskan ke dalam tahanan.

Aspidsus Kejati Bali Erna
Norma mangakui ketiga ter-
sangka itu dilakukan penahan-
an. Dewa Komang Indra dalam
perkara ini berperan sebagai
makelar, Nengah Nawa sebagai
Kades Jineng Dalem, sedangkan
Sri Putu Sugirinata sebagai
Kabag Perencanaan Undiksha.
"Semuanya kami tahan," sebut
Aspidsus Erna Norma.

Pihak penyidik, kemarrn,
mengatakan tidak menutup ke-
mungkinan ada tersangka lain
lagi dalam perkara ini, karena
kasus ini masih terus dikembang-
kan penyidik. Dia menyebutkan,
yang berpeluang, sementara
masih di luar Undiksha.'Yang
berpeluang ada, masih dari luar
gldiksha," jawabnya.

Informsi lainnya, Kejati BaIi
fokus pada pengadaan lahan 3,7
hektar saja. Padahal, ada pen-
gadaanjauh lebih besar, yaitu 14

hektar. Pihak kejaksaan menga-
takan. masih fokus dulu untuk

serta Sri Putu S
Tersangka Dewa I

r*
Hal

t

g^^z{ ,V k?f orlF l
e_ j_

panggil dan dimrnta merghadap
penyidik di lantai dual Kejati
Bali. Selain itu. juga diliapkan
polisi untuk mengawal tfhanan.

fxerl

Namun, ini untuk proyek
densan luasan lahan 3.7 hekbar.
Sedingkan untuk proyek den[an
Iuas lahan 14 hektar, semenftra
belum diusut. "belakanganlah,
berikan kami fokus dulu." tan-
dasnya. (kmb37) |
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Membuka Peluang

Koru ps_i Beranak-Pi nak
I

WACANA m{;nculnYa su-
rat edaran (SE) dlari Sekretaris
,Kabinet atas in{truksi Presi-
den Joko Widodb Yang salah
satunya klausulnia menl'atakan
kesalahan admi{ristrasi tidak
bi.u dipiauttakanl dikritisi oleh
seiumlih kalang{n. Jika surat
edlran itu benai ladanYa, maka
hal itu meruPakalh Pretensi bu-*
ruk bagi upaya Plemberantasan
korupsi di lnilodesia. Dengan

"a"nvu 
k"mudahdrn-kemudahan

""""iti itu, kejatlatan koruPsi
bu-kannva mered{ tetaPi justru
makin beranak-Pilrak. Akademisi
Fiof. Dr. IK Rai S{tiabudhi. S'H"
M.S. *utt.gaska{r hal itu Pada

I

diskusi bertajuk "Kesalahan Ad'
ministrasi Tidak Bisa DiPidana-
kan" yang digelar di DenPasar'
Rabu (2/9) lalu.

Rai- Setiabudhi menegaskan,
setiap penguasa wajar untuk
-"-Lrr"t [ebijakan. Asalkan
kebijakan itu ditujukan untuk
men.yejahterakan rakYat' Na-

-.ttt. k"biiukan itu harus sesuai
dengan aturan Yang berlaku' Mis-
ultttTu, t 

"lun 
sudahdalam bentuk

hukum. maka harus diantisiPasi
juga dengan bentuk Yang sama'
"DJt*utt -kata lain. tidak holeh
hukrim itu dikalahkan oleh surat
edaran dan sejenisnYa. "Menurut
'saya, surat edaraP itu sebenarnya

tidak ada Pengaruhnf'a dari asPek

fr"tnrrr p-laun^. Se{ara fi!":f]'
hukum pidana itt{ harus me-

-"""n a"t tyarat. .ladi. boleh-Iah

"etU"ut." 
itu menYimPang dari

ldministrasi kalau [tu dilesuai-
k;;;. tosika hr$lm' TetaPi,
yang penting di sini ada niat aPa

iiait unt.,[ memPerkaYa diri
rlan sejenisnYa. KalPu itu sudah
memenuhi syaratlatau unsur
dalam UU findak {idana Koru-
ori. t"tup kena jerdtan hukum'
Tetapi, kalau tidak ada niat atau
tidak sengaja. bisa dikategorikan
maladministrasi.
Hal. 19
Bisa Dibuktikan

IB Raha Suard'ana

Edisi
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dibuktikan i

t. 1

L, kalau bisa
sebuah kesen-

asi, kata

gajaan, itu .n kesalahan
isalnya, adaadministrasi.

konspirasi
ya jelas ha

n sebagainya,
dipidanakan,"

tegasnya.
Menurut i

Rai , wacana yang
ur mencuat

bu-
itan surat

, terkait den-
ncana untuk
res Percepa-
n Anggaran.
bkan karena
tan dari para
untuk melak-
'am kegiatan

n anggaran
"Sebetulnya,
t tidak boleh
ang pejabat
menaatr se-
hukum yang
dia akan se-
tua Program
Universitas

itu, Dekan
'mi dan Bis-
iversity Prof.

S.E.,
terjadinya

Bisa Dibuktikan
pelambatan ekonomi saat
ini salah satunya disebab-
kan oleh serapan anggaran
yang sangat lambat. Kondisi
yang ada saat ini merupakan
hal yang paling buruk jika
dibandingkan era pemerin-
tahan sebelumnya. "Apakah
ada desain politis di balik se-
mua ini, ini yang perlu dicari,"
katanya retoris.

Menurut Raka Suardana,
kondisi ekonomi yang bagus
itu tercipta dari kebijakan pe-
merintah melalui kebijakan
fiskal, pengeluaran dan be-
lanja negara, kebijakan pajak
dan subsidi. Sedangkan dari
sisi moneter, Bank Indonesia
merancang bagaimana agar
peredaran uang itu banyak,
sehingga bisa meningkatkan
jumlah usaha, mengurangi
pengangguran dan sebagain-
ya dengan sertifikat Bank In-
donesia. Yang terjadi saat ini,

, katanya, belanja negara dan
' serapan anggalan yang san-

gat rendah akibat adanya ket-
akutan para kuasa pengguna
anggaran. Pasalnya, temuan
BPK dan BPKP langsung
dipidanakan. "Kenapa hal
ini bisa terjadi? Terus terang,
ini karena perencanaan san-
gat lemah yang diperparah
lagi dengan kebiasaan buruk

yang jadi'budaya' Inddnesia
di mana cairnya anggaran
biasanya sangat lambat atau
sekitar Juli. Padahal, pro-
gram kegiatan yang seharus-
nya dikerjakan selama satu
tahun itu wajib dituntaskan
per Desember. "Sesuatu yang
dikerjakan dengan terburu-
buru tentu saja akan men-
imbulkan berbagai kesrllitan
termasuk dalam hal pertang-
gungjawaban dan lain seba-
gainya," katanya.

Raka Suardana mengata-
kan, hampir seluruh bantuan
untuk desa hingga saat ini
belum cair karena adanya
ketakutan untuk mencaii-
kan dana tersebut akibat
aturan yang belum jelas dan
syarat-syarat penggunaan
anggaran itu belum ada. Pa-
dahal. kucuran bantuan itu
sej atinya bisa menggerakkan
perekonomian masyarakat
pedesaan. Begitu pula den-
gan bansos yang dijatafrkan
untuk desa adat'yang tak
kunjung cair. "Lantas, apa
soruslnya agar serapan ang-
gaian itu besar? Gandeng

Beri
SebaIiknl'

gaian itu besar? Gandeng
BPK dan BPKP agar mgreka
memberikan supervisi funa
meminimalisasi terj adinya
kesalahan dalam penggulraan
anggaran," kataWa. (iah)

sekarang tel
jadi polemik
kan terkait
edaran.
gan adanya
membuat
tan Penyera
Hal ini di
adanya ketal
kepala daera
sanakan
sehingga se
sangat renda
seorang peJal
takut. Sepa
bersangku

berlaku, ma
lamat," tegas
S-3llmu HuI
Udayana ini.

Sementar
Fakultas Eko
nis Undiknas
Dr. IB Raka

Edisi

Hal
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ulai 2016, GTT Digaj
ewatAPBD Gianyar

Disinggung mengenai besaran ga
akan diberikan Pemda Gianyar kepat

r yang
a GTT

yang lulus seleksi, Sekda Gianyar m
kan besaran gaji tersebut akan diser

rngata-
uaikan

dengan APBD setiap tahunnya. "Bes 'annya
nanti tergantung kemampuan pem ' yang
jelas kita akan upayakan supaya ru lnl
(GTT -red) mendapatkan hak yan

tuk putra-putri Gianyar agar berp
uJarnya.

tember ini," kata Gus Gaga.

f,erKalf,, agaf. Li I-I Drsa memperolen gaJr darr
APBD. Akhilnya, harapan ini teralisasi. "Un-
tuk memenrlhi hak tendga pendidik, mulai
2016 nanti, tnereka yang lulus seleksi GTT
akan menerirna gaji dari APBD," tegasnya.

yar, I Dewa Alit Mudiarta, menyam$aikan,
pengumuman pelaksanaan penerima{n guru
tidak tetap Kabupaten Gianyar tahrgr 2015
afan dilaksanakan pada 16 Septemb{ 2015.
"Penerimaan pendaftaran akan m{lai 17
sampai 25 September 2015. Sementar{ untuk
proses seleksi dan tes akan dilakukan pada
Oktober 2015," katanya sembari men4mbah-
kan, proses seleksi administrasi dan'seleksi
akademik, akan melibatkan tim perguruan
tinggi dari Undiksha. (kmb35) 

|
l

Sekda Kabupaten Gianyar Ida Bagus Gaga
Adi Saputra Kamis (3/9) kemarin, menjelas-
kan, kebijakan ini diambil sejak agenda rutin-

sebagai tenaga pendidik. Bila hal
terpenuhi, kami harap kinerja m'ere.

Selain itu, pihaknya juga yakin, ke
ini mendapat dukungan penuh dari
Gianyar. "Tentunya DPRD khusu
Komisi IV sudah mendukung kebija
dan 'mereka juga sudah menyetujui]
seleksi yang sudah mulai dilaksanakl

layak
sudah

.a lebih
mben-
stasi,"

,ijakan
DPRD
nya di
an tnl,
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An

Gianyar r

KaIang
li Post) -
DPRD Gianyar kembali mend-

esak 'intah untuk segera menerapkan
pajakonli termasuk melakukan pendataan

dap wajib pajak (WP). HaI ini

PHR Diduga Banyak Menguap Y
ota Dewan Desak Pemerintah
Terapkan Paj ak " Online "

melakukan pendataan termasuk penertiban
usaha tak berizin. Memang diakuinya, dengan
sistem sekarang ada kemungkinan potensi
pajak tak mampu digarap maksimal. Maka,
salah satu langkah strategis untuk memi-
nimalkan kebocorarr potensi pajak adalah
melalui penerapan sistem pajak online.

Namun, pihaknya membantah jika Pemkab
Gianyar disebut tidak punya niatan dalam
menerapkan pajak online. Alasanpya. saat
ini pajak online sedang dalam taha{ uji coba.
"sekarang kalau kita bicara komitmdn, Bapak
Bupati sudah menegaskan agar tidak sesen

Luh Suciningsih

anya indikasi
patan daerah (PAD) dari seli:tor Pajak
Hotel da
Iantaran

Restoran (PHR) yang menguap
idaksesuaian data dan realitas

di la
Anggot Komisi III DPRD Gianyar, Luh

, Kamis (3/9) kemarin, mengung-

ulang ter
menyusul

Sucinin
kapkan, pi

sektor
Potensi p
dengan ba
dari PHR

Dari d

Lebih
rnasih ba

isasikan.
mgm.be
online.

cnya menemukan dugaan adanya
irin data antara jumlah usaha di

p wajib pajak (WP). HaI ini
iya indikasi banyaknya penda-

isata dengan data jumlah WP.
k yang tidak mampu dikelola

itulah menyebabkan pendapatan
maksimal.

yang didapatnya dari Dinas ib pajak
l)ariwisatz
jenis usah
rneBdomir:
' 1'letapi

rnud terda
i'Ini PR

itu semua, ternyata tidak se'
sebagai wajib pajak," katanya.

bagi pemerintah Gianyar.
Jangan
lemahnya
data
Fraksi

njut Suciningsih mengatakan,

tergarap d:
realitas di

knya potensi PAD yang tak
labkan pendataan tidak sesuai

tah harus
pad?
wasl tan pajak," katanya.

Yang ting, lanjut dia, pemungutan
pajak ,a 6nl1i.ne harus segera direal-

pada tahun 2014 terdapat 2.461
pariwisata di Gianyar dan Ubud

Lpai ada kebocoran pajak karena
rmberdava manusia dalam men'
i pajak ying ada,r'kritik anggota
P asal Desa Siangan ini.

'angan. "Untuk itu, pemenn'
r mengintensilkan pembinaan
pemungut pajak dan menga-

hkan. pemerintah dimintanya
tim khusus penerapan pajak

," ka-

"Dengaf penerapan pajak online. -kami

Bali Posuded

pun pendapatan daerah menguap," ujarnya.
Dia menambahkan, tindak lanjutnya, su-

dah lakukan kerja sama dengan BR{dan BPD
untuk uji coba PHR online. "Kami |arapkan

bidangnyaf" ujarnya. !

Dikonfilmasi terpisah, Sekda Gianyar
Ida BaguslGaga Adi Saputra mengatakan,
dugaan P$R menguap_itu sebenarnya lagu
Iafra. Penierintali sud.ah berupaya untuk
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Gianyar (Bali Post) - |
Dinas Kebersihan dan fertamanan (DKP) Kabu-

paten Gianyar memberikaf teguran kepada rekanan
penggarap proyek renovali Taman Kota Ciung Wa-
nara Gianyar. Pasalnya, pelrgerjaan proyek penataan
taman sejauh ini terkesaf asal-asalan dan kurang
memerhatikan estetika kfwasan. Kepala DKP Gi-
anyar, Wayan Kujus Pawiftra, yang turun langsung
ke lokasi, Kamis (3/9) kemlrin, bahkan dibuat mera-
dang d_engan kondisi prodek dan penjelasan pihak
kontraktor. I

menilai, penempatan pohon
berukuran besar seperti palem
dan jepun kurang memerhati-
kan esteti-ka. Saking kesalny4
Kujus bahkan langsung mem-
inta beberapa pohon dicabut
dan dipindahkan atau diganti
deng4n jenis tanaman lain.
"Ini harus dicabut. Pindah!
Supaya kelihatan luas taman-
nya,'l katanya sembari menun-
juk dua pohon palem yang
berada di tengah lapangan.

Dicecar berbagai kritikan
oleh Kepala DKP, pihak kon-
traktor pun beberapa kali ter-
lihat kelimpungan. Namun,
Suparma mengaku bakal
segera menindaklanjuti ara-
han yang telah diberikan.

Usai meninjau proyek
tersebut, Kujus Pawitra men-
jelaskan, pihakny'a hanya
ingin memastikan proyek
rampung sesuai target dan
harapan masyarakat. Taman
kota harus terlihat apik dan
berkualitas agar bisa menjadi

kebanggaan masyarakat Gi-
anyar. Pihaknya juga mengin-
gatkan iekanan untuk mem-
buat lubang biopori agar
resapan air bisa maksimal.

Menindaklanjuti per-
masalahan di lapangan, Ku-
jus Pawitra meminta jajaran-
nya melakukan pengecekan
antata perencanaan dan re-
alitas proyek. "Saya sudah
minta ini agar dicek apakah
sudah sesuai perencanaan
atau belum," katanya.Sejak tiba di lokasi proyek,

Kujus Pawitra yang didamp-
ingi Kabid Perfamanan Dewa
Ngakan Putu Manuaba dan
Kasi Penghijauan Made Pad-
mayana terus menyoroti min-
imnya pengadagn tanaman.
Pohon seperti palem danjepun
(kemboja) dan pohon perindang
yang ditanam, ukurannya dini-
lai terlalu kecil. Demikian pula
tanaman lain seperti pucuk
(kembang sepatu) dan rumput
tak luput dari sorotan lantaran
kulang rapat.

"Taman kelihatan gersang
kalau begini. Saya minta
perbanyak pohon lagi. Jepun-
nya harus yang lebih besar
dari ini. Pohon perindangnya
juga terlalu kecil. Buat apa
menanam yang kecil begitu.
Tolong jangan asal-asalan
bikin taman," kata Kujus
di hadapan Made Suparma,
pelaksana lapangan dari PT
Sanur Jaya Utama.

Kujus Pawitra juga me-
negur kontraktor mengenai
penempatan tanaman. Dia

Dewai Ngakan Putu Manu-
aba menambahkan, saat ini
progress'lptoyek mencapai 53
persen. froyek dengan n4ma
pengadafn konstruksi Taman
Kota Cirfng Wanara tersebut
nilai kontraknya Rp 3,439 mil-
iar lebih.,Dana paling besar di-
gunakad untuk pembuatan air
mancnr pilengkapi teknologi.
Waktu plnyelesaian proyek ini
adalah 1S0 hari kaiender mulai
27 Aprilhan berakhir 23 Sep-
tember mendatang. (kmb25)

t5I rairi , W tn., n{, 9,2r,? Lr'r,,$tz
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Tingkatftan Kualitas Pendidikan

ngan LagiAda

Penyiasatan Anggaran
Di,dpur." (Bali Posrt) -

Peningkatan kualjitas pendidikan tidak akan pernah tercapai jika pemerintah tetap
tidak konsisten dan L;onsikuen dalam melaksanakan komitmen yang telah dicanangkan.
Dalam memenuhi ketentuan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBN
dan APBD, misalnya, pemerintah harus memiliki political rpill untuk menaati keten-
tuan tersebut karena hal itu sudah merupakan amanat undang-undang. Jangan sampai
regulasi yang dibuat oleh pemerintah justru dilanggar oleh pernerintah itu sendiri. Hal
itu ditegaskan oleh ltrof. Dr. Wayan Maba, Kamis (3/9) kemarin.

Menurut Maba, ketaatan kualitas pendidikan itu, pemer- jumpai adanya siswa yang putus
pemerintah di semua tirrgkatan intah harus punya political wiII sekolah di jenjang pendidikan
untuk mengalokasika n ang- untuk menaati amanat undang- dasar (SD/SMP) sehingga harus
garan pendidikan minimal 20 undang tersebut," tegasnya. ada upaya yang Iebih serius dari
persen-dari total APBIJ/APBD Mengacu pada Millennium pemerintah_ jika benar-benar
merupakanhalyangmutlakjikr Deuelopment Goals (MDGs) inginmenyukseskanMDGsp000
ingin-kualitas'pendidi.kan-itu tahun 2000, kata dia, maka karena Indonesia telah n{ata-
teidongkrak naik. Jangan lagi pada goals yang kedua adalah nyatamengikutiMDGsters$but.
adapenyiasatandaripen:erintah mencapai pendidikan dasar "Jika di jenjang pendidikan
yang mendengung-dengungkan bagi semua. Sementara tar- dasar saja masih lnenyisakan
ang[aran pendidikan itp sudah get pendidikan Indonesia pada siswa]angputus,sekolah, maka
me-ti.apai 20 persen lrahkan 2015, semua anak baik laki-laki bile dipastikan di jenjang Pen-
lebih namtm di dalamnya masih maupun perempuan, kaya mau- didikan tli atasnya kondisinya
tercantum gaji gurl d.',n seba- pun miskin dan pintar mauPgn juga serupa," katanya.
ga+nya ataJtiaa't< nr rlui untuk Lodoh mesti-mengikuti pendidi- Dalam konteks penin$ka-

i.riofiiuy^u.rpendidikan.j"Dalam kan dasar. Slyangnya, hi.lgq3 tan akses layanan pendidikan,
lo.rt"t . mengejar penilrgkatan pertengahan 2015 ini, masih di- Maba mengaku sudah melihat

upava dari pemerintah daerah
tli liali. Misilnya, dengan jalan
membtka SD-SMP satu ataP di
daerali-daerah Yang berkategori
terpenfil sehingga generasi muda
di daerah tersebut Yang mayon-
tas berasal dari keluarga kurang
mampu tetap memiliki kesemPa-
tan untuk menamatkan Pendidi
kan SMP-nya Yang dilanjutkan
dengarr pembangunan SMA kecil.
Sav'anEnva, dalam tataran Prak-
tik prircram itu belum berjalan

"fektif 
karena tidak didukung

oleh tgnaga Pengajar Yang -rep'
resentatif. 'lSebagai contoh di
SD-SIVIP satu ataP, seorang guru
SD karena di sanatidak ada guru
SMP dipaksakan mengajar slswa
SMP. Jika ini tetaP diPaksa-
kan. tentu bisa dibaYangkan ba'
saimana nanti kualitas lulusan-
iva. Sava berharaP, Pemerintah
.".epltnva memikirkan solusi
dari pbrmasalahan ini," katanYa
meni{rankan. (kmb13)

ril; ' ?wnat r4[ept,rotf
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Alat Peraga Kampanye
Didanai APBD

Denpasar (Bali Post) -
- Tingginya biaya politik yang harus di_keluar-
kan para calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah pada proses pemilihannya. menjadi
perhatian p-emerintah. Buktinya, pada pilkada
serentak tahun ini, pemerintah mengeluarkan
aturan terkait pembuatan alat peraga [ampanye
bagi pasangan calon kepala da-erahl Hal ini iuea
akan terjadi di Denpasar. KpU Denpasar tldh
menyampaikan hal ini kepada para bakal calon
wali kota dan wakil wali lota saat mendaftar.

Para peserta baik partai politik maupun
pasangan calol yang akan bertarung dalam
pemilihan wali kota dan wakil wali koti (pilwa_
li) 9 Desember, tidak lagi mengeluarkan biaya
pembuatan alat peraga. Karena, pembuatan
alat peraga sudah diatur dan dananva mene_
q4qk_qn APBD melalui KPU Denpasir. Ketula
!!PU.K9tg lenpasar I Gede John Darmawan,
Kamis(3/9) kemarin mengatakan, proses kam-
panye dimulai 14 September hingga-5 Desember
mendatang. Pada proses ini, segila bentuk alar
peraga kampanye dan sebaran kampanve ter-
masuk iklan advetorial di media massa. akan
ditanggung sepenuhnya dari ApBD Kota Den-
pasar. "Ini sesuai Peraturan KpU No. Z Tahun
20t 5 tent3ng peraturan kampanye," katanya.

John Darmawan memaparkan, masing-
masing paslon nantinya akln mend.apatkin
alat peraga maksimal b baliho untuk dipasane
di lima lokasi di Kota Denpasar. Selaniutnval
20-umbul-umbul per kecimatan. dua span_
duk tiap desa, serta empat jenis alat sebiran
kampanye_seperti pamflet, poster, brosur, dan
player. "Masing-masing paslon diberikan 45
ribu eksemplar untuk saiu jenis alat sebaran
kampanye ini," jelas pejabat asal Sesetan ini.

Menurut John. kebijakan yans anvar ini
cukup memberikan manfaat dalam trat oen-
gaturan pemasangan atribut terutama di
badan jalan. "Ini secara tidak langsung bisa
membatasi pemasangan. Jadi, tidak ada 6a|iho
pem_asangannya melanggar, termasuk pula
jumlahnya tentu bisa ditentukan. Termasrrk
pula di usai kegiatan, atribut itu bisa lebih
mudah dicabut kembali," jelasnya.

_ 
Paslon hanya diperbolehkan membuat alat

:gk:3" kampanye yang diperbolehkan dalamr^ru. sepefii kaos. payung. gantungankuncidan
seJgtsny3, dengan catatan harga per item maksi
-31 Rp 25.ribu. 'Untuk desainiya d, alat peraga,
giJakan,masps-m asing tim ya"g ;""-b"at,'ted;"i
l;u1g seleldegitu jadi, langsung bisa diseralrtan
ke kami (KPII)." imbuhnva. (kmbfZ)
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