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Singaraja (Bali P*t) -
KPU Buleleng {glakukan

rasionalisasi terhad{g kebuf u-
han anggaran untuf pelaksa-
naan Pilkada Bulel{4g tahun
20 1 7 mendatang. Ra$ionalisasi
ini mengakibatkan finggaran
pilkada terkoreksi 441gga Rn
4 miliar dar"i total an$faran se-
mulaRp 46,7 6ilia1. S1gga161
yang paling banyak liqrkoreksi
itu pada alokasi biaya lembw
dan anggaran konsupsi.

Kepastian rasi$nalisasi
angg4ran pilkada itlu setelah
penetapan APBD Buleleng
tahun 2016, KamiFr(12111)
kemarin. Sekkab Bqleleng Ir.
Dewa Ketut Puspaka, M.F.,
mengatakan, tahun 12016 pe-
merintah mengaldkasik4nmerrntan mengalqkasrkan ,M
anggaran untuk pillada yahg fidal
dibutrrhkan oleh KPU seban- pilka
yak Rp 25,6 miliar. .{nggaran I Gede
ini dialokasikan dalam dua meski
tahapyaknipadaAPBDinduk kan i
dialokasikan Rp 2$ miliar. 4 milia

1r 'ona[sasl
'a pada AEFD P"-
>mbali didn$frkan
iliar. SEni$ri{tara
17 miliardii{ldkasi-

APBD induk tehun
latang. Tdr!{i{ang-
rg diajukanllBhdan

(Bawaslu),
h daerah juga su- menga-

lokasikart jatah anggaran
adibebanuntuk lembaga ini

un 2016 sebanyak
iar dan anggaran

un diripya
kepas{ian
yang bisan dianggarlan Rp

)ma pengangga-
dibahas dan tim

dtealisasikan di
ng.
ran

wal tahun
2017 frenda al ini kar-

membahas sudah enak{bu garan pada
krusial dankan dan memang

ralisasi anggaran,"
tahi
jika

.ggapi penpt{pan
a anggaraff {ana
tua KPU Brildlene

rdana mengatakan,
aran yang diusul-
koreksi hingga Rp
mun hal itu dipas-

n +engganggu
a. lal ini kar-
rur{ dan biaya
ditasionalisasi

uhan 4ng-
n pos

lur
Nr
irk

molorf maka bisal saja akan
meng$anggu taha$an pilkada
yang tengah bellangsung.
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Denpasar (Bali

Uji coba pajak
)-

seqara online, t

2015lalu. Kini. Lerintah Kota (Pe
inas Peldapatan

ah (Dispenda)
program pajak

rngan rnternet
ini dilakukan gu
perrgawasan dan neningkatkan

dari Pajak
R) di samping

mengurangi tingl
Kepala Dinas

pagarDewaN
keharin mer

Sumadi. Kamis (
kan, sistcm ini

penyempurnaan bih Lrnjutl Site

Bali. Pada penera
ga4 perangkat ya
pihakBPD Bali. H

akan disiapka

dan komunikasi
masih tetap dilak kan lewat uji co

; lebih baik lagi.erapan sistem ya
Menurut Dewa

asi sistem PHR
madi, langkah
lin.e tersebut

dilakukan. Hal i guna melihat
dan tidaknya m yang
tersebut. "Secara
pak manfaatnya. ran pajak rat

v
,t

f-

n
rr-
isi
m
u-

I
k

n-
1)

jana Ydsa mengataka
o nl ine iln juga berkaital n tdn kun-

tentuny'f r{nepgarah
yang
PHR

- yang saat ini telah peningka-

InJar.lg pen-
khuEusnya
ini,lemkot
evi{alisasi
Pulau Bali
"Ini juga

rnJunga
lpasar.
telah n
rrhitunE
di Kotr

tentunyir berimbas padfl peningkatan pe-
masukan daerah dengaln penerapan PHR
online," ujar dosen Unud ini. (kmb12)
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Singaraja (Bali Post) -
Beberapa pengtsaha h

di BuJ,eleng mengaju-kan
mohonan pengr-uangan P
Hotel dan Restr..,ran (P
kepada pemerint4h dae
Dari permohonan vang mz
keDinas Pendapatan

tercatat nilai pengurar
PHR itu mencapai Rp

berarti dari Pemk
Kabarnya, perrnr)honan
sulit dipenuhi. Alas
pemkab mengklaim ti

Informasi yarig dikr
pulkan di lapanjan Ka
Q2lfD kemarin, permoho
pengul'angan PHff ini m
{iajgkgn sejak beberapa
lan lalu. Agar pel
nyabi.ia disetujui,

lembaga dewan memfi
tasi dan'memperjuan
permononan tlu agar
dikabulkan. Namrur, lem
dewan yang rnenerima
mintaan itu tamp4knyamrntaan rtu tamp4kny
memenuhi para peng
hotel itu.
. Wakil Ketua Komr
DPRD H. Mulyadi me
narkair adanya p{:
pengufangan PHB

mengatakan. sebagiarr
pengusaha hotel dari
*natan Gerokgak mengaj
permohonan pengurar
PHR kepada pemkab.
permohonan itu. politisi
ini heran karena pen
gan PHR dilakr.rkan

tergolong hotel yAng

ijukan V

gan PFI

Ida Bagus Puja

mengal uKan pengurangan
PHR atau dengan istilah lain
mengajukan restitusi PHR.
Dari total Rp 2 miliar PHR
yang kurang bayar, beberqpa
hotel mengajukan restitlrs-
inya nilai sekitar Rp 700 juta.
Atas permohonan itu. Dispen-
da tidak berani menyetujui.
.Alasannya. Dispenda tidak
memiliki kewenangan. Pen-
gusaha hotel harusnya tidak
sampai memohon pengtrran-
gan PHR. Apalagi, pemkab
telah memberikan kebijakaan
menyetorkan PHR dengan
cara mencicil. "Kami tid,ak
memiliki wewenang meng-
abulkan pengurangan atau
sampai penghapusan pajak.
Perlu diingat PHR itu titipan
tamu yang menginap dihotel.
Pihak penguasa itu tinggal
menyetorkan saja. Mana logi-
kanya, lalu sekarang mereka
mrnta pengurangan. Saya
kira itu kurang pas, pengusa-
ha itr.r kami minta disiplindan
mengikuti atr.uan yang aila.
karena PHR itu juga untuk
pembangunan di daerah," te-
gas Puja Erawan. (kmb38)
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memiliki kewenrrngan
nyeruJur pengurangan

gusaha hoteldi Bu

tinggi. "Benar ad:r yar
gajukan tapi kami

kok hotel 5ranl
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Korupsi

Dua Terd
etah

Denpasar (Bali Posp)
Kasus dugaan koriu

Denpasar, Kamis (1Pl
lan Tipikor Denpasar.
(JPU) Agus Suraar'tha, kedua ter
tahun, namun majelis hakim puny
Majelis hakim yang diketuai Acmacj
kum terdakwa Alit Widhiadnyana A.l
Cakrawerthi selama setahun penja
juta subsider satu brnlan.

Kedua terdakwa itu vonisnya
tidak sarna. Untuk terdakwa
Alit, majelis hakim membe-
bankan u:1ng pengganti sebesar
Rp 193 juta lebih, dengan keten-

tuan apabila tidak dibayar maka
diganti dengan pidana fenjar4
selama enam bulan. Sedhngkan
uang titipan sebanyak Rp 210
juta dinyatakan sebagai uang

pengganti dan dalam anhar pu-
tusannya, sisanya harus dikem-
balikan pada terdakwa.

Dalam perkara ini, kedua
terdakwa juga dibebankan mem-
bayar uang perkara se$anyak
Rp 10 ribu. "Membebas\an ter-
dakwa dari dakwaaan frimer.
Menyatakan terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana ko-
rupsi secara bersama-sama,
sebagaimrrna dalam dakwaan
subsider," tegas hakim.

Sementara untuk tetdakwa
Ngurah Kosala Cakrawerthi, di-
jelaskan hakim, ada perbedaan

i Jafhn c+jflh fvlaua

lan Gajah Mada,
khir di Pengadi-
penuntut umum
wa dituntut 1,5

dapat berbeda.
:n Sili menghu-

n Ngurah Kosala
n denda Rp 50

,rdakwa selaku kon-
h menyalahgunakan
nnya. Yakni, terdak-
njadi konsultan pen-
a ada kekurangam
ak sesuai kontrak.
inya kon'sultan pen-
k menandatangani.
menyalahgunakan
n," sebut hakim.
uga mengatift{n ter-
k menilmatilefrgott

tidakdibetfuiiuang
Dia hanya dihukum
njara, denda Rp 50

setahun dan biaya
10 ribu. Hakim men-

31 Tahun 1999

No. 20 Tahun 2001
perubahan atas LfU No.

rurr 1999 tentang Tipikor jo
55 a:tat 1te I KUIIP. Me-

usan hakim itu, baik
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-

terdakwa menyata-
r. (hmb37)

Berita irli bisa dikomentari
pada acara,Citra Bbli

Radio Global FM

Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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APBD - Sirlong paripurna penetapan APBD B

Se

DewAn
APBD BI

Singaraja (Bali Post) - I

Setelah sernpat tertunda. lembaga d
APBD Bulelengtahun 2016. Semula di
akhirrrya APBD tahun depan

KomposisianggaranAPBD trahun 2016
tahun 2016 terdiri dari penda- kemarin. mr
patan daerah ditetapkan Rp tahun depa
2.1 triliun li-'bih. Dari jumlah tarect IeLil
yang dialokasiJran itu untuk o"ri,..tuou1
belanja dae-rah Rp 2.2 triliun ii4ali mele,
lebih. Sedangkan anggaran ini. penetar
untukpemb:iay-aan_disepak:,rti diyakini b,
Rp 85.8 miliar lebih. veri5kasi r-a

Sektor 5'ang mendapat lehih awai. I
porsi alokasi anggaran yang atarr kesia
bisa dibilartg besar adalah bisa diniul
infrastruktur jalan dan je'rn- mendatang

batan. Alokasi anggaran yang
diterima dinas-Fekerjaai
Umirm (Pl) senilai Rp b9,2
miliar. Alokasi anggaran
sebeSar itu belum termasuk
kucuran d:lna alokasi khusus
(DAK) dari pemerintah pusat.
Anggaran DAK ini dirancans
untuk memperbaiki jalan
sepanjang 91 kilometer.

Bupati Agus Suradnya-
na usai menghadiri sidang
paripurna penetapan APBD

traktor j

sudah kelar
ari 2016 ki

ekonomian
katarlya;

ttahu, 20iG di gedung DPRD, ko^iA ( nlt D hen arin.

at Molor

'etapkan .V

eleng 2016
"rrqt"fk"r,r 2015ilalu,

I Gede Su-
priatna
APBD

rgAkui penetapan
n 2016 terlambat

hanya
wal
dihindari
anmasih
kucur4n
tah
Dana
"Lambat
Setblah
dana akan genjot

ry'a. Dansekarang
ditetapkan dana drtetapkan dan

r pelalszrnaan ang-
pada awal tahun

diharapka
akhir bula

awal i

ik sudr
rari 20anuarr zu-

dak itu saj

hari dari jad-
. ini tidak bisa
L lembaga dew-

sudah
kami

Hal : -ll
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Masih Per

TWBI juga be
'Usaha Perte

lau bisa
cl is e tr-rj ui

mudizrn n
bc:rsrtrna-

l0-c1i. Seb
rnr:nteri:r:
pe rnrohor
ve$toL a
llali Inte
lllerneuu
tzrn KA
tahu. tc:

Denpasar (Bali Post) - 
|

I{ernenterian Linghr-f nga n
Hidup dan I(ehirtanan (LHI()
masih melaktrhan proses lgrner-
ilisaan Kelangka Acuan A{alisis
Mengenai Darnpak Linghjrngan
Hidr.rp (KA Amdal) r'encanii re-
l<lamasi Teluk Benoa. H[rl itu
disampaikan Asisten D]eputi
Kajian Danipak Lingkringan
Kernenterian Lingkurrga n fl id up
dan l(ehutanan Aly Sudij;rnto
diJ.enpasar', Kamis (12i11) lie-

"Sekarang rnasih proses pe-
tly.l$tra4elangka acuan. I(a-

H
T

sa KAAmdal
tansi, TWBI masih

mengantongi lzin

Sebelum itu bisa
tidak bisa memba-

rian I-,

rbaiki dokumen.

ngan (lUP) dari

ih lanjut."

Kajian

Igfnel:L,HK

rtujui berarrti [aru
rangha acuannya.
penelitian bSru ke-
amdalnya kita nilai
a," ujarnya.
lku tidak tahu ka-
emeriksaan iqi se-
pacla dasarrly4 Ke-
{K hanya mfil{yani
saja. Terlefliti, in-
PT Tirta Wahana
ional (TWBI) harus
ejumlah persyara-
lal. "Ya.,. elrggak
tung rnereka bisa
p3 g11ggek,.Ieiqu

udijanto

;ak bfsa selesaikan,
k seJesai-selesai,"

rnbalrkan, dari sisi
'WB! rnasih harus
.i dofumen. TWBI
belu{r mengantongi
'ertarfbangarl (IUF)
rr NTp. "Dari svarat
f jug[ ada, seperti
JP dfri Gubelnur
n itu $isa dilengkapi,
isa mpmbahas lebih
rya.

,4 1
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ial Kementerian LHK
Sugasri dalanr acdra Bir
Penyusunan Perda PPL
Denpasar. Kamis kem
meng4,takan, pcmeri
kabupdten/kota dan pro
di Indonesia wajib meny

han lingkr-rngan yang ad
daerah, "Undang-undang

Penanganan Konflili

masalahan nasional.
tara permasalahan provi
kabupaten/kota itu mas
masing berbeda-beda. Da
menyusun perda itu se

z

Perr
tara Ba
pantar
yak me
han lau
PPLH
apa yal
daerah
. Kepr
Gede S
gatakar
tujr,rh p
masalr
antara
UMKM
maran
sampal
perda 

5

gan ma
petern
banyak
masale
penegal
orang y
tuk me
itu tidal
kan. Or
untuk
melaku
;-ahg n
yang pe

Suar'
trga per
gan di I
ran. ker
garan 1

kasat n
ruang )
terjadi.
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uarr r ru69lur44lr. Irllt
gan Hidup (PPLH).
ini sudah diamanatki
lam Undang-undang
Tahun 2009 tentane

dia hanus mt:menr,rhi
unsur. yakni rrnsur tilos
yuridis, dan sosiolbgis," karena
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Tak Boleh

Tukar Kav
Denpasar (Bali Poslt)

Ditras Kehutanan Provinsi Bali
Tahura Ngurah Rai. Pulau Pudut
Ngurnh Rai akan dltukar dengan

Atas rencana itu, asr"rbag Biro Ht'.

k boleh cliutak-
' kawasan hanya
produksi.

menuka1." ujarAgus S

hutanan Agus SuPrifanto menginga
untuk tictaklembaranfian m elakttkan p
i"t ut-to""ut ar kawasfin Taman Hutan
(Tahura). Sebab, Tahu
konseryasi Yang tid

em Lrangan

Tahura
,I

I mere ncanalan tukar-rhenukar kawasan
sekitarnva yang masuk;kavyasan Tahura
area ytt g berada di luar Thhura.

Kamis (lUlr) kemarin. J I

Aeus Lldnambahkan,l hariid ada tim ter-
.u.ik LIPI yottg turud untir\ menyata.kan

, kawasanihutan itu laya]< at{u tidak disebut
. n,rt^.r k$n[errrasi. Kalf uptinl tidak lavak'

' *uf.u tk{nlterjadi penu{un'af $rode menjadi
hutan lidd[ns. Kalau m{sth trdak layaK Juga

r' disebut hutan linduns'|arulah diturunkan
iiii sr"do'n"a menjadi fiutan produksi' Set-

elih*berubah fungsi mer{jadi hutan produksr,

i ai .ti"ilah tukai-menukar kawasan bisa
diiakukan.
Hal. 19
Harus Disurvei

konservasi? Kan tidak boleh.
pai kapan pun itu kawasan

hutan negara ditukar

Agus Supriyanto
ubag Biro l- rmen-LHK

Eii*@FNF;:I

s ada tim terniasuk LlPl yang
untuk menyatakan kawasan
itu lavak atau tidak disebut
konservasi. ,

u tidak layak, maka akan terjadi
grade menjadi hutan

u masih tidak layak juga disebut
lindung, diturunkan lagi

menjadi hutan produksi.

berubah fungsi menjadi
produksi, di Pifl ilah tukar-

kawasan bisa dilakukan.

pengganti bukan meruPakan
san konservasi. T0 persen dari
pengganti harus bisa ditanami.

t
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. "Ta
ditukar ;er-

lau
,Pai
tap

idak boleh.
Lsanhutan,
itu kawasa bisa di

menta
bisa di

. Masak

ra," j
i sendiri hutan

n tukar- bila lr

linduanT
inas Keh dah d

akan konse
dan seki dan di

kawasan ada
dengan sa

ra.
n Bali I

M.M.
kui bila

sekitar

kawasan Pulau
rkitarnya tidak
ri mangrove. Se-
L diluar Tahura
ni mangrove, se-:ove, se-

awasan
bantah

me-

Ji kawasan yang su-
indungi. "Sara-sama

Dari Hal.
"Itu harus dikaji o orang

L arealLIPI. Benar enggak
pengganti, benar er

pE"qc."i:l:{_ilT
i"u.itli, itu kan harr
vei. DipertanggunRir
secara ilmiah tida
sebatas gosip," jelasr

Agus mengataka salah
satu syarat areal
adalahclean and c

nti

arti, tirlak ada
status maupun Cata'
tan lain, areal juga
bukan merupakan
konservasi meskiPr
di luar kawasan h

n
berada
rn atau

Tahura. Kemudian,
dari areal Penggant

I
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