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Pro Ngrmalisasi Minta
Gubernur Legawa ili'

. D.qfu.N.9.fN-agar proyek normalisasi dan penataan Tu-
kad Mati di Iingkungan patasari, Kuta, dilaniuikan semakin
gencar. !4qgq DPRD Badung meminta agar Dinas Ke_
hutanan (Dishut) provinsi Bali k6mbali men{k4il4rangan
menyetop proyek senilai Rp 42 miliar itu. easatnya, prolek
tersebut.berdamp_ak Iuas pada keamanan witayitr'Semin_
1,ak, Legian, dan Kuta (Samigita) dari ancaman banjir.
. Desakan agar Dishut_Bali liembali mengizinkan proyek
berlanjut disampaikan Komisi I DpRD Badlr.rgyorrg*"*_
bidangi hukum dan perizinan. ,,Gubernur jingai saklek
dengan aturan, karena harus ada hal_hal'priinsip yang
harus dipertimbangkan, terutama keselamatah masyaia kai
kecamatan Kuta dari ancaman banjiri,ujar anggota OpnO
Badung I Made Duama, kerlarin (i/g).'

Duama mencontohkan pembangunan jalan tol yang juga
masuk zola perlindungan, namun karena ..ra.yu-.utit
membutuhkan bisa dibangun. pun dengan proyek normai_
isasi Tukad Mati, yang_bisa menangkal banjii yang biasa
menggenan gi wilayah Samigita.

Duama pun meminta agar pe mprov Bali legawa menerima
proyek tersebut demi kepentingln rakyat."lemprov harus
memihrkan kepentingan lebih besar, yakni rakyat Uanyat
Duama Juga mempertanyakan alasan dishut menghentiian
proyek mendadak. Menurut Duam4 jika tidak beiizin mes_
tinya dihentikan dari awal. Namun ketika proyek penang_
Fd-g* banjir sudah berjalan, menjadi teUu"rut a" orarr'g

|;1yat<, 
mata Pemprovharus.ryengoinku., proyek berlanjui

, 
uuDe:ny-r harys lggawarnn*kepenthgan yang lebih besar,"

harap Sekretaris Komisi I DpRD Badung ini. (san/dio)
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Ratu$anKamar Ofisial
Mubanir
Panitia Siapkan 1.500
Kamaq Hanya 580
yang Dihunir.,'

SINGARAIA - Ratusan kamar hotel yang
diperuntukkan bagi ofisial pendukung
Porprov Bali )OI mubazir. Pasalnya, kamar
hotel yang telah disediakan panitia induk
ternyata tak dihuni. PHRI terang-terangan
menyayangkan kondisi itu di hadapan rapat
waluasi panitia Porprov yang berlangsung
Rabu kemarin(2/9).
Disambangi usai rapat, Ketua pHRI

Bidang Akomodasi Dewa Ketut Suardipa
mengatakan, selama PorprovBali, panitia
telah menyiapkan 700-an kamar hotel dari
total kamar di Buleleng yang mencapai
1.500 kamar. Mulai city hotel hingga re-
sort. Kamar itu diperuntukkan bagi ofisial
pertandingan mulai juri, wasit, hingga
para pengurus cabor.

Akan tetapi, pada kenyataannya, hanya
580 kamar yang terpakai. "sisanya tidak
ditempati sekitar i00 lebihi' ujar Suardipa,
kemarin. Pihaknya mengaku miris meli-
hat kondisi itu.

Pasafnya, kamarsudah di booking, namun
tanpa'penghuni. "Kasihan anggaran, tidak
adayang nginapi' jelasnya. PHRI sendiri
mengaku teliti dengan kondisi semacam
itu. "Kalau kami pasti cek, berapa kosong
dan berapa tidaki' jelasnya.
Lanjut dia, jika memang kamar tidak

ditempati, lebih baik langsung konfirmasi.
"Bisa.di-canc el, kankamibisa alihkan untuk
tamu yang lain," jelasnya.

Meski mengaltu anggaran bisa mubazir,
pihalcrya antusias dengan pergelaran ini. "Ini
baik sekali, karena pas low season ada event
beginij' terangnla. Dia berharap tahtrn-tahun
l-.erikunrya kembali menladwalkan event se-
lenis wrtukmeningkatkan hunian. (dra/han)
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Perpanj{ngWaktu
Pembavdran
NEGARA,- Realisasi

pendapatan a$li daerah (PeO)
Ipm brana darilpajak bumi dan
ftangunan (P$B) tahun 2015
ini rireleset. Hihak Dispenda
Jembrana berdalih, hal ini
terjadi lantaran wajib pajak
tidak taat bayar pajak sebagai
imbas dari wacana penghapu-
san PBB yang dihembuskansan PBB yang dj
pejabat di pu{at.

sudah mengambil langkah aktif
dengan melakukan j emput bola
ke wajib pajak" namun kurang
mendapat apresiasi. Katanya,
wacana penghapusan PBB
membuat warga ogah-ogahan.
Sebagai dampaknya, lanjut dia,
pendapatan Pemkab Jembrana
dari sektor PBB pun menurun
drastis. Hingga saat ini baru
tertagih Rp 5,1 miliar atau 63,75
persen dari target tahun 2015
senilai Rp 8 miliar. Padahal,
pada tahun 2014 lalu saja men-
capai Rp 6,8 miliar.

Nah, guna memenuhi tar-
set vang sudah ditetaPkan,
kututni*"nielaskan bahwa
Pemkab Jembrana memPer-
panjang waktu PembaYaran
PBB. Bila tahun sebelumnYa
pembayaran PBB hanYa dilaku-
kan hingga tanggal3l ,tgustus'
tahun ini diperPanjang hingga
30 November 2015.

"Wajib pajak Yang membaYar
pada rentang waltu ini tidak
akan dikenakan denda' TetaPi
pembayaran harus dilakukan
di Kantor Dinas PendaPatan

Pemkab Jembrana," kda DeqS'
Gde Kusuma Putra, kemarin.

Sedangkan bagi wajib pa-
jak melakukan pembay4ran
setelah 30 November 2015,
imbuhnya, maka akan dike-
nakan denda. Hal ini dilaku-
kan untuk menggugah kem-
bali kesadaran masyarakat
membayar pajak seperti pada
tahun-tahun sebelumnya.
Di mana pikiran masyarakat
belum terkontaminasi janji
palsu yang diwacanakan pe-
jabat pusat. (don/yo{

petugas Dispenda Iembrana

Reatifasi PBB le{nbrana Gagal
,Penuhi Target

"Masyarakat masih bersi-
kukuh menunggu pembebasan
pembayaran pajak bumi dan
bangunan yang dijanjikan
pemerintah pusat. Akibatnya,
ranjib pajak enggan membayar
pajak meski petugas sudah
menyerahkan surat pemberi-
tahuan pajak terutang kepada
wajib pajaki' kata Kepala Dinas
Pendapatan Pemkab |embra-
na, Dewa Gde Kusuma Putra
yang dikonfirmasi Riibu (2/9).

Menurut Kusuma, sebetplnya

T
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Su ah Rugi, malah Iadi Terdaltwa
Rp 450 juta, jika dihitung total Rp 2,2piliar hasil
mengangkat harga sisa masih Rp 250 jufa. Kemudi-
an temyata membayar pajakunnrkjual beli adalah
Rp 335 juta. "Saat itu saya kembali dihubungi oleh
!rio, saya dibebankan pajak Rp tZO jdta sisanya
diambilkan dari Rp 250 juta yang sisa di rekening

Sambungan dari hat 21

Santosq dalam berkas terpisab Red) yang
datang \e saya,terkait lahan saya ini. Saya
ng Ugryitrf bersih di tanah itui' ungkapirya. saya. Saya keberatan, tapi lantaran saya takut

bermasalah sava akhimva mau ikut rnenangsunsSetelah *an akan dijuaf sempat ada per-
Prio. Selanjutry4 bertemu dengan

beberapa diWarungl,eko Renon. Ada Prio,
n€unun ;isatu mejadengan Pageh danWahyu

alias Dodik Memang peran Wahyu
sangat dominan, dari penjelasan par-

amarta: Sapt pertemuan ini, disampaikan bahwa
tanahnia4atual Rp 4,5 miliar "np+,S mitiarUersitl
artinya semua biaya tidak saya yang menang-

inta bersih Rp 45 miliad' turgkapnya"tmgkapnya"gung. Saya fninta bersih Rp 4,s
Saat iru llodlik d-an Pageh menyanggupi,ietapi

menyamppikan bahwa trarga akn ainaikkan
menjadi Rp 6,7 miliar. Paramarta mengaku sem-
pat takut |an bingung, tetapi diyakinkan oleh
Pageh bat{,va dia nanti yang merigurus. "Kalau
dananya $1sy\ ke rekening saya (saksi) nanti
serahkan {elebihannyai' ungkap saksi.

Benar sajp, belum adtralca jual beli malah da-
nanya su{$ rnasuk Rp 6,7 miliar. Setelah dana
masuk di:fdiminta bertemu di Hotel Inna Bali
Beac[ San[u. Saat iru bertemu dengan beberapa
orang danpodik meminta kepada terdahaa hio
dan tersan[ka Trusti untuk ikut ke BNI Renon.
Kemudian paramarta naikmotor, keBM. "Setelah
cair Rp 75tf juta, saya langsung serahkan di teller
BNI Renon |rang itu ke Prio dan Trustyi ungkapnya

Tbk hanyafru. Berikunrya kembali diminta dengan
nilaiyarg s;Jma Rp 750 juta. Kemudian diminta lagi

SIAL: Gede Paramarta memberikan
untuk terdahra Wgyan Pageh dalam

korupsi pehgadaafi lahan BP3TKI di

TransalsiKorupsi

diTellerBNRenon
Kasus BP3TKI Mark up Tanah

DENPASAR- Salcikasuskorupsi pgngadaan
lahan unnrk kantor BHITKI (Balai Ilelayanan
Penempatan dan Per{indungan Terf aga l(erja
Indonesia) Nlyoman Gede Paramarta menga-
hri melalqrkan uansal<si korupsi di teller BNI
Renon. Hal inr disampaikan saat dia benalai
untuk terdak'varnantan IGpala BPpTKI dan
PPK (Pejabat Pembuat Komitrne$) Wayan
Pagetr" di Pengadilan Tipikor Denpasar, ke-
marin (2/9). Salcsi sendiri adalah salah satu
terda@-a datam kasus ini *

) Baca Transaksl,.. Hal 31

saya aldfmya mau ikrt rrrenanggung
ral sebelumnya sudah ielas, bersih Ropajak Padahal sebelumnya sudah jelas, Rp

4,5 miliad' jelaspriayangselalu menutup mukanya
ketika difoto itu. SeLaxang, selain rugi kiarena uang
penjualannya berkrrang Pararnarta rtalah men-
jadi terdakrva dalam kasus ini

Yang menarik lagi, temyata Prio yang akan mem-
berikan dana ke Pageh malah memb-$ikan lewat*
Pararnarta fidak jelas tujuannya, nar{un Rp llS:
jutadiserahkankeParamarta" Icmudiariparamarta 1

uang itu ke rckenin$)aa" l"p6k pagetr
telepon beberapa harinya minta uangitrr, saya tarik
Rp lfs jutadansisaRp85 juta.Namwl n-rgmen-
gambilanakbuahnya bemamaPakMadei jelasnya

Ataskesaksianini Pagehbenqahamengelak Dia
mengatakan banyak tidak benaL Namun, dia bin-
gung bahkan beberapa kali dibentak oleh hakirn
Sampai akhimya Pageh mengatakan bghwakese-
pakatan mengangkatharga Rp 6,7 mili{rte4ad A
notaris Puru Candra, bukan di leko. petjelasan ini
langsungdisambutbaikoleh hakim. "Bagug inike-
saksian saudara. Bagus nanti akan bisaterbongkar
lebih jauh, terdalo,va saya minta yang julru Notaris
kami akan kejar pefturn),a, nanti dia dipahggil jug4'
ungkapnya Atas pemyataan hahh ir4 terdakrMa
Pageh sempat bengongjup. Selain pag{r, kemarin
(2i9) juga digelar sidang eksepsi dengair terdakwa
PrioAdi Santoso. (artlyes) 

t,
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Tipikor Denpasar, kemarln.
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MAIIGUPURA - Pprsaingan
antara pasangan calofr (paslon)
Made Sudiana - Nvbman Su-
trisno (Su-Su) dengih Nyoman

Namun, r,rntuk darra kampanye,
pasangan Su-Su tarrrpaknya lebih
unggul. Data yang didapat koran ini,

dana kampanye

keputusan (SK) "SK

t Sudiana
Rp 19,5

koranini
kemarin (2/9).

Terkait jumla

pakatan tim pemenangan kedua
paslon. IGU sifarrya hanya memu-
tuskan saja. "Pola kampanye yang
digunakan keduanya sepertinya
berbeda. Makanya jumlahnya tidak
samaj'imbuh Naku.la.

Lebih jauh Nakula menjelaskan,
dana kampanye tersebut diluar
pembuatan alat peraga kampa-
nye (APK) dan iklan, yang sudah
ditanggung KPU. Dana tersebut
digunakan untuk membiayai kam-
panye terbuka dan pertemuan ter-
tutup. "Dana kampanye itu untuk
membeli snack, makanan, dan
souvenir. Untuk snack, kami batasi
satu orang Rp 35 ribu, sedangkan
souvenir seperti topi atau kaus
maksimal Rp 25 ribui' beber pria
berkulit hitam manis itu.

Kalau hanya untuk membeli snack
dan souvenir jumlahnya sampai
miliaran? Dijelaskan Nakula, jum-

' lah dana yang cukup besar karena
digunakan selama masa kampanye

lMlIYI r
-Paket Sudiana Sutrisno Rp
19,5 miliar

Raka Nakula menyatakan bahwa
jumlah dana kampanye kedua
paslon tersebut berdasarkan
kesepakatan kedua tim
pemenangan. KPUD hanya
memuluskan saja

rDana kampanye itu disebut-se-
but untuk membeli snack,
makanan, souvsnir. Untuk snack,
maksimal satu orang Rp 35 ribu,
souvenir seperti topi atau kaus
maksimal Rp 25 ribu

GFAFIS: 0YAH FEDAWATUFADAR BALI

berlangsung. Dia menqontohkan,
saat menggelar rapat tert uka umun
atau kampanye terbuka dihadid 200
ribu orang. Iunlah 200 ribu orang itu
kemudian dikalikan Rp 35 ribu unnrk
snack dan souvenir.
Untuk sumber dana, Nakula

menyebut boleh dari mana saja
asal jelas. Misal dari perorangan
dibatasi Rp 50 juta. Sementara
dari kelompok berbadan hukum
maksimal Rp 500 juta. Data iden-
titas juga harus disampaikan den-
gan jelas. "Pelaporan kampanye
sebanyak tiga tahap. Nanti akhir
kampanye akad ada pemerjksaan
dana karnpanye," tukaspya.

Jurnlah dana kampanyeini menun-
jukkan jika politik membutuhkan
biaya yang mahal. Meski anggaran
sosialisasi sepeni pemasargan APK
dan iklan sudah ditanggung uang
negara rnelalui IQU, toh tetap saja

dana yang diperlukan mencapai
puluhan miliar:(san/pit)

Kampanye
Cnbup

Giri Prasta - Ketut Sdiasa (GiriAsa)
semakin sengit. Tidaf hanya ketat
dalam menggalang rrlassa, persain-
gankeduanyajuga terfadi dalam hal
penyediaan dana kanf panye.

panye
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GiriAsa. Jumlah

Sutrisno dana
miliaq, GiriAsa Rp
jumlah tersebut
maksimal. Tidak

miliar: Tapi,
jumlah

lebih dari


