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Targetl PAD 2

Bangli (Bali Post) -
Target pendapatan

2016 dinilai masih te
Dimana saat ini piha
Banggar nreminta tar
Rp 100 miliar.

"Target PAD tahun t01S
yang dipasang Rp 82 mifiiar.
Saat ini Rp 90.5 miliar. Mer$ang
ada peningkatan Rp 8,5 mfliar.
Tapi sedikit sekali kenailran-
nya. Saya kira pihak ekseff utif
hanya asal nai[kan saja," frata
anggota DPRD Bangli D[wa
Gde Oka usai mengikuti r'$pat
Banggar bersama TAPD dl ru-
ang rapat DPRD Bangli, SSasa
(17111) kemarin. -

Menurut Dewa Gde Okal se-
harusnya pihak eksekutif pisa
memasang l;arget PAD l+bih
tinggi hingga di atas Rp 100
miliar. Hal ini mengingatj po-
tensi PAD yang dimiliki Ba]nSli

ilr Nithi
Rendah
6 Rp 90,51 Miliar

Bali Posvinr

g pihak ekgekqtif untuk tahun
aran (Banpfgarf DPRD Bansli.
rD pada arigka Rp 90,5 miliar.
bingkatkani lagi hingga di atas

I

I

I1g pengawpsan terhadap pemun-
f. gutan ltarcis guna menekan
^.i ^l^-.,^ l-^L^^^--^- .(^^---,ri Gerindrq ini idanya kebocoran. ,,Caranya

adapun potpnsi ,mengopfimalkan tentu deneanadapun potpnsi ,mengopfimalkan tentu d";;;;
rsih bisa diopti- menekap kebocoran. Ini sudah
sattrnya adalah terbuktf pascadewan melaku-
ari sektor flari- kan siddk di sana pendaparan
retribusi m4suk dari sef torlitu meningkat,"

I I terangnfa. lai selama ini Selain itu, potensi pendapa-

sih bisa diopti- *en"kip kebocoran. Ini suEafr
sattrnya adalah terbuktl pascadewan melaku-

ribusi kawasan tan lain[ya ying menurutnya
ni banyak rilen- masih bisa ,iigaii untuk men-

a-n dkibat adan- ingkatkan pendapatan adalah
oknum petugas pajak hotel dan restoran (pHR).
Menurut Dewa yang selama ini banyak ditung-
cara untuk me- gak ole\ sejrlmlah pengusah"a
otensi tersebut hotel dan restoran di Kinta-
meningkatka,n_ mani. (kfnb4r0)
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Di Balik

PD
Perlu Biaya I

Bayar Uta

efuhan

Gianyar

utang tersebut sudah terlunasiutang tersebut sudah terlunasi
pada 2013. kirri PDAII tetap
kesulitan bbrinvestasi kar,eni
harus melakukan perbaikan
akibat kebocoran di 47 titi}.
Biaya investasi dan perbaikan
yang dibutuhkan mencrpai Rp
60 nriliar.

ja keuangan,

(17t17)

Dirut PDAM Gianvar. Ir
Made Sastrh Kencana. S"lr.,Kencana. Selasa

rn, menerangkan.

milial lebih dan
lainnya sebesar
lebih. Hi4gga
pokok PDAM
kan nada 201ikan pada 2013.
PDAM sudah r

pokok
miliar

lepada

Iancar
miliar

ya, utang
diselesai-

rtu,

Kepqtusan Men
No.: 805 tahun tentang
Hutarg
6,452 miliarlebih

besar Rp
sudah di-

bapuskan secara
PDAM lLrbupak

setelah
bisa

memenuhi 8
tan kelulsal 6l

Meski utang lunas,
Sastra
PDAM tidak
melakukan in
ena fokrw
layanan. serta
isasi tingkat
air yang cukup
mencapai 47 %
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kan
,23

pa 1'l\4{P), dan 40 sumur.
dengan rctal kapasitasir uengan e[ar Kapasttaq

duksi 749 llter/detik.
Namun. b{an pinjaman ini]
'Drberikah dhEpak terhadaDl
re{a keuaryian PDAI\,[ Qial-
:. .Sehingga 

I 
untuk menjaga]

ren terhadap utang PDAM
lng tertunda ini, menjadi
1,069 miiar lebih. terdiri daril
lang pokok sebesar 6.617 mil-
r lebih dan utang nonpokok
452 miliar lebih," ujarnya.
Nlemasuki 2009. PDAM

pembelian air curah png setiap
tahun meningkat 7 Vo, serla
untuk memenuhi komponen
biaya opdrasional antara lain
kenaikan biayp listrik, dan
biaya bahan ba$ar serta biaya
pemeliharaan danbiaya operasi
lainnya.

"Tapi sampai 2015, tarif
PDAM Gianyar masih tetap
Rp 1.7004113, meskiprur harga
pokok pmdulsi pata-mta men-
capai Rp 2.90fl ilengan jum-
lah pelanggan fang tlilayani
PDAM Giany[r sebanyak
53.859 sambu$an rumah per
Oktober 2015. dafi <tari harga
itu, PDAM sebenarnya sudah
meruubsidi pelalggan pemaka-
ian airnya 10 kubik dengan
jumlah rata-rah sekitar 20 %
dari total pelanggan itu," ujar
Sastra Kencana.

Dia melanjutkan, pada 2012,
Pemkab Gianyar mengambi)
kebijakan untuk mengatasi

utang yrang ber-
sejak 1993 tersebut. Salah

ng
MASYARAKAT Gianyar

memang
kan kelu
Demang_sqnng many4mpai-
kan keluiah macetnva aliran
q". P-D_Ay pianyar. iernyata
di balik kulangnya pelayanan
tersebut, PIIAM Gianvar harus
membayar dtang sebesar Rp 23
miliar selarira 20 tahun. Meski

mulai 1993 PDAM Kabupaten
Gianyar mengupalakan pen-
danaan melalui Departemen
Keuangan ynng bersumber dari

negeri. "Dana
untuk pengem-

bangan inihstruktur dan me-
nambah cakrrpan pelayanan.
dengan totll pinjaman dan

satunya denghn
sisa kewajiban
PDAM scbesar
lebih, menbayar
pihnk swrusta 4,239

rvr mengtKutl Droeram
&turisall utang. "H"inggal
2008, dil.dku-kan ahande-
terhadap utang PDAM

Nlemasuki ZOOri, pbelf
enaillan taifdari Rp 1.300y'
3 nenjadi Rp 1.700/1.{3. Hal
i dilalukan urtul< menunjang

60 Miliar
rat',
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kar-
r pe-

Kencana
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sumber
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Dl.rgaan flemerasalp

HakimN

laimya yang diduga
perkara ini.

korban dalam

majelis hakim
Haryadi fidampingi
sempat melal<ukan
dugaan saksi yang

)PNSiqKP -labdnar

Saksi Berbohong
tujuh

menye-
60 sebelum

Namun,dan
tegas mem

telepon

Urusan
itl. cirih,

nanti,"
tetap padi

Ta-
baru

tersebut
tanya,
TetapL

belum tumn dari

mqngaku
Lh keluar

4enye-
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r., I; ){'t v ,l n 
l.DFrvrbrr a-o,i

Mangupura @ali
Terlait kasus d

dalam dakwaan jakfa, Selasa
kemarin clilalukan p{ueri}saan
orang eaksi. Mereka [dalah

Salsi

atlalah Sarinah

masClah bayar adrnir
lagrem - r€d)," bantah

Namun kequjuh saksi tetad
bahwa

itu. Selairi itu, salsi
CPNS dah PNS va

karena

langsun$ diJ

pun

sempat
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Terkait Rer'lrcana 
f,l

PHDI

Mangupura (Bali Post)'-
Tim 9 Parisada Hindu pharma Indon

diminta memakai kajiar{ sastra Hindu
nyikapi berbagai hal terkait penyelar
Terutama, terkait rencana reklamasi Te
KSPN Besakih, Gunung Acuns dan sekitarl r

Taman Nasional Bali Baiat, pillau Menj[r
sekitarnya, serta rencana geothermal di-Ii

"Titiang nunos ampura lan
nunas ping banget mdjeng ratu
sulinggih. mangda (saya mohon
maafdan mohon dengan sangat
kehadapan para suti-iggih a[ar
- red) benar-benar memakai
kajian sastra Hindu, locol
genius,Iocal wisdonu dan lain-
Iain yang berlaku di Bali, yang
merupakan warisan leluhur

Mantian DekA r

PHDI untuk tida
investigasi. Mela

dan pakar sesu
Bisa juga.menjarft

yang adiluhung," pinta aka-
demisi Universitas Udayana

dari tokol+tokoh
baik penctdta, ma

t
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Pqw
_ltouf Jot\ I

kla !iTpaq!,'Ff , k Bg noa

esti Pakai
SLstra
du

(I'HDI)
am me-
n Bali.
Benoa,
KSPN
n dan

l.

akultas
tafim9

an
meng-

angnya.
aspuasl
yarakat,
pejabat,

lil
arakat terutama

ampak dari suatu

mohon jangan
investigasi. Bhisa-

harus tegas, jelas,
t. Bhisann PHDI
h hanya normatif
r saja, karena akan

n multitafsi-r dari
.sesuai kepentin-

masrng, tetapr
secaradetail.

, bagaimana tentang
IelukBenoa, KSPN

rmal, dalam
arus jelas, tegas,"
m yang juga Ketua
ndekiawan Pari-

I

Se$elumnya diberitakpn,
Ketua Tim I PHDI Ida Pan-
dita N[pu Ja5'a 4""utunanda
mengaku pihaknya belum
mengeluarkan keputusan
apa pun, khususnya terkait
pembangunan di kawasan Te-
luk Benoa. Saat ini pihaknya
masih melakukan investi-
gasi agar apa yang dihasil.
kan tidak salah. "Kita belum
mem[trat hasil apa-apa. Kita
masih investigasi. Karena
ini masalah pelik, satu ada
unsur politik, dan ada unsur
yustisia (hukum). Kita seba-
gai lembaga agama melihat
suatu ma$alah harus dari
kajiarl agama. Kita bukar
bersif4t ekdekutor, legislator,'
katanya. (kmb32)

(ICPI)wilayah


