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resaskan blla

Sekda
Pemayun

belum bisatenaga be4y
diwuju{k{o desa pakra-
man pada [:0

"Jan!a$ s

6 nantr.
pai ada ke-

inginan bai: kita mel]1an-

faatkan pfnyuluh itu hanya
untuk tenaga kontrak saja.
Itu tidak bagus itu, tetapi
harus bermanfaat," ujarnya.
Pemayun mengaku masih
melakukan pendalaman ka-
jian agar keberadaan tenaga
penyuluh nantinya betul-
betul bermanfaat. Meskipun
secara ide, pihaknya men-
gaku sepgndapat dan men-
gapresiasi.

"Nah Fekarang usul de-
wan, kami apresiasi semua
itu tapi harus lihat juga
supaya kif a dukung dengan
anggaran itu supaya tidak
mubazir. $iapa mau disuruh,
kemudian apa manfaatnya.
Terus dimana kita salurkan,"
jelasnya yang juga Ketua
Tim Pengkaji usulan teiuga
penyuluh. (kmb32)

rpanya maqih
perJuangk4n
uh tutur bh-

masrng-mai.

an kurikul-
untuk tahun

cukup mengangkat tenaga
penyuluh tutur bahasa Bali
yang jumlahnya 716 orFng
menyesuaikan dengan jqm-
Iah desa dinas," ujar Qek-
retaris Komisi MqRD
Bali Nyoman Budi Utaurb di
gedung dewan, Selasa (3/11)
kemarin.

Budi menambahkan, Pan-
sus RAPBD Bali 2016 sudah
merancang anggaran sebesar
Rp 8,2 miliariT\4asing-$as-
ine, Rp ?,2 miliar untuk gaji
dan tunjangan BPJS bagi 716
penyuluh. serta Rp 1 miliar
untuk persiapan pereklritan
dan membuat buku panduan.
Masing-masing tenaga pe-
nyuluh akan menerima gaji
sebesar Rp 1,7 juta.

"Tenaga penyuluh bersta-
tus tenaga kontrak dan haru

I-P i,ni men-
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Sekda Karangasem J

Adnya Mulyadi, Selasa
kemarinl mengatakan
Peraturan Bupati Kara
Nomor 14 Tahun 2008

tuk setiap satu hektar la
g.Iul Du?3'"Ilii,11l
iuta baru diberlakulan{
ioro, Adri sebelumnval

sebanyak Rp 2 miliar. Uan$ itu
disimpan di rekening Bagian
Ekonomi milik Pihak ketiga.
Untuk metranfaatkan dan4 itu,
Sekda Adnya Muliadi serfPat
memberi.kan beberaPa Pebun-
iuk. Bisakhh dana ini digabung
dan dizunfkan untuk merekla-
masi di tbmpat lain. TetaPi.
tetap saja tidak boleh. Aturan-
nva, di mana Pengusahd itu
melakukan galian, di terirnat
itu dana reklamasi ini h[rus
dizunakan.

Situasi ini menjadi dilematis
basl pemetintah daerah. Kalau
da-na reklamasi ditingkafkan
lagi, nantl pengusahanYa fibut
Iantaran dinilai terlalu bbrat.
Kalau tidak ditingkatkan,
oeristiwa ini akan terus beru-
ians. Sebab, dengan hitungan
satu hektar dana reklamasi
Rp 50 juta, sebenarnYa jelas
tidak iukup. "Bahkan, den-
san dand reklamasi sebesar
itu, para pengusaha dulu ada
yang memhayar dengan nYiciJ.

Sekirang sudah tidak boleh"'

'"*ffiilx; dari data izin qsaha
pertambangan bahan. gplian
C Karangasem, hasrl Pen-

."f.itut Rp 2,11 juta. Te
tidak aflh satu Pun Pe
yang 4{u bertanggunq j
usai meuggali dengan 4e
kan reklamasi.

tim. Kalauproses
sudah benar, bam
dananya," ujarAdnYa
Lantaian tak Pernah ldi
faatkan, dana reklar4as
hingga kini sudah terFur

dataan Basian EkonorPi Pem-
kab lCrranEasem. sejak tahun
2014 hingga kini, izin galian
C hanva diterbitkan untuk
lokasi-galian di Kecamatan
Bebandem dan Kubu. Dari 36
izin yzrng diterbitkan Kantor
Pelavanin Perizinan ferPadu
6PFD, hanya dua di dntaran-
ya berada di Kecamatan Be-
Landem. Yakni, atas nama I
Nengah Birit dengan nomor
izin 1€;1KPPT/2014 sellras satu
hektar. Kedua, atas nama I
GustiMade Tusan @T Dharma
Bhuana Karya) dengan nomor
izin 0 11KPPT/2015 tertanggal

galian
erti di
Dinas

Me

2015.
34 rztrr lainnya

tuk sejumlah lqkasi

In masrng-nasrng
hektar. Meski su-

dahl t mengeluarkan
izinllo gaiian ilegal'masih
tenis Seperti yang

Desa Sebudi belum

lama ir1i, aktivitas galian dengan
mengeiuk kaki Gunung Agung
tersebrlt masih berlangsung.

Untuk proses pengeluaran
izin galian C di Karangasem,
selanjutnya bakal diambil alih
Pemprpv Bali. Saat ini, Proses
ini sedang dalam masa tran-
sisi daFi Pemkab Karangasem
kepadA Peurprov Bali. Untuk
diletdhui, galian C menjadi
oenvumbang terbesar dalam
Fnl Gendapatan Asli Daerah)
Karangasern. Tahun lalu men-
capai Rp 82 miliar dari PAD
keseluruhan mencaPai RP 239
miliarl(kmb31)

laa\z

Uang Jhminan Rek
Usaha Bertambangan

oetunir.ilnva dia harus n

masidulu. kemudiandi

ramatanKubhltsp-
r T\rlamben (Bdnjar

Kelod),patur-
uDinasBatr$"i4ggit
rclana (Banjd{0inas
i, Lebah, Ti[aron,
,) danTianyaf (Ban-
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Pj. Bupati Monitpfing Serapan APBDes

Tiga Desa di Kec[ainatan Kintamani

Bankli (Bali Post) -
MEninda t<lanjuti rendahnYa

seragan APBDes di sejumlah
desfdi Kabupaten Bangli Pj.
Buodti Bansli I Dewa Gede
Viaibndra Pnt.a, S.H., M.H.
didarfrpingi tim monitoring dan
evahhasi IMonev) dari unsur
eP\4F1, Ihspektorat dan SKPD
terkdit, nlelakukan monitoring
di tida desa yang ada di Keca-
matan Kintamani. AdaPun tiga
desa lyang dimonitoring, Senin
(Z/tlD, yakni Desa TerunYan'
Songfln A dan Songan B.

Kepala BPMPD I Dewa Agung
Rianh Putra dalam kesemPatan
tersebut mengatakan maksud
dan tuiuan dari kunjungan ini
adaldhiebasai tindak Ianjut dari
pemdntauan Pj. Bupati t€rhadap
nerada keuangan serta seraPan
keuafrgan di desa. BeberaPa hal
yang. menjadi Perhatian senus
i?j. Bhpati vaitu mengenai ADD
din Dana Desa vang dikucurkan
pemdrintah untuk dikelola dan
dima[rfaatkan desa, mengingat
rentdng waktu Yang tersisa saat
ini tinggal beberaPa bulan lagr.

"Monitoring ini meruPakan
salatir satu upaYa untuk mem-
beriilan perhatian dan atensr
kel{da 

-flesa yang sedang

Lnt I
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Sq*h^lr"

berproseq. Jangan s
jadi miniln serapan
sesuai dbngan per

I nke'
sesuai dfngan pengafua

pa-
itu

BPK, dimana terjadiny
yang cukup tinggi," i
nya. Sernentara itu l
Inspektorat I Ketut
menyampaikan bahw

dan
ayah
ran

dasarkanl kacamata
Inspektorat yang
mengawal, melur
mempercepat kaita
gan pemanfaatan dan
laan Dana Desa itu
para apanatur desa
ini diharapkan memberi [tt
yang lebih pada DanaiD
yang dikgcurkan pemelin
pusat. "Karena danal d,
tersebut rnenjadi perhat

pun
bot-
dari
hdinasional di samping der

dana-dana_yang lainya," Pj.
.la-buh Ketut Riang.

Pj. Bupati Bangli I De
Gede Mahendra Putra dalr
kesempatan itu mengat[kr
kedatanganriya bukan $nt
mencari-cpri kesalahad, n
lainkan dntuk mengefal
bagaimana permasalahari ya

M
nya
esa

timbul kaitannya dengan
ih
L i:l

ma-
kan
ang
Llam
ada

erapan anggaran yang t
belum maksimal. Baik

ik
belum maksrmal. ljark d
ADD, BKK terlebih Dana I

pun

yang sudph digelontorl
desa yang sekaligus m
kan atensi nasional. Sel
dalam perkembangan tr
sebagai tolak ukur kerj
kinerja sQlaku kepala r

adalah blgpimana an

aturan. Di,.amping juga
menjalan-k[an sinergi danmenjalan-k[an sinergi dan
fungsi leinbaga yaitu
BPD. Sekdes dan Kaur i

"Karena bagaimar
pembangunan itu adalal
tont-u.p dimana muara
pembangunan itu adal
desa," terangnya. Jela
Bupati mortgenai permr
han yang dihadapi baik

\tnr ,-
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h"t t

masangan Palang Pintu atau
eor" ai"guh sistem elektroni
Fu.ar Gal]tun diPastikan gagal' '

ai.l ittl menYebabkan Pemanfa
anggaran RP aOQ juta dari,A
xiiigf""g untuki memodernir
srsteri perParkiran terbuang m

fi at Sliu. iebih Pembiavaal A

earan (SilPa).
"- Unit Layanan Pengadaan-(U
Pemilihan PenYedia Barang/Ja-s
Li"gt 

""gu" 
Pemerintah Klungk

urr^b^! $:rov--- -

menerbitkan surat Pengulqg!
p"l"luttgutt gagal bernomor XXV
i-ll,p-por;e tvtzot 5. Pekerj
o,.*uruttgutt palang Pintu dent
Ii.i"- et6ktronit< di Pasar Gali

r -^r-^- n:-^^ Il^noritu dilaksanakan Dinas Koper
UKM. Perindustrian dan Per
sirnsan Kabupaten Klungkung'
Ealttvu proyek ini disebabkan tt
i,la'penyedia Yang T9tn":",I
dokumen Penawaran hingga

Dikonfirmasi terkait ga
orovek tersehut. Kadis K
'.; | --r^- rzl.,--l-"nd

Semarapura (Bali Post) -
Upaya Pemkab. KIungk

metatukan Pengadaan dan

si KaUuPaten Klungkung,

ial
Lan

.aI
lar

lf i
t-Ia

l*;

Edisi : FqGu,q4l

"Prosesqya sudah kami serahkan
te Ulf,f tuturnYa, Selasa (3/11)
kemarin.

nintu elqktronik di Pasar Galrran

"t 
iU^t dtrgaan adanya pendapatan

retribusi Pasar Yang mengalamr
kebocoran. mengingat Pemungutan
denqan sistem lama masrh banyaK
f."i"huft"". Hal ini pul4 yang mela-
tarbelakangi pemungutan-r€trrbrrsr
oulti" pu.ui diulihkan ke Dinas Ko--""rtti, UKM. Perindrpstrian- dan
berdagangan (Perindag) Klungkung
per 1 Februatt2Ol4.- - 

Pemberlakuan sistem baru dalam
pemungutan retribusi Pqrkir di Pasar
iersebut sesuai arahan Bupati Klung-
kung I NYoman Suwirta sebagar uP-

uvu-*"nut un keboco.ran saat masih
nienerapkan sistem lan{a' Sebelum-
nya. pemungutan retr-tb.psr parKrr or

Pasai Galiran masih di bawah Dtnas
Ferhub.,ngan. Komuni$asi dan In-
formatika (Dishubkomi]ntoJ' - 

rar5y
di areal Pasar akan dikelola oleh
Diskop, UKM, Perindag' Sementara
di luai pasar, tetap menj4di kewenan-
ean Dishubkominfo." Rencarianya disiapkart lima palang
pintu. Tiga diPasang di Pasar U:num
tlaliran, iedangkan dua fagi di Pasar
Semarapura. (dwa);"t"1 nlo:* if"u:' 

n"t1:L"lq

lill
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RapatWl$D 201 6Alot,

taluD adlock
' Dalam raPat

ada sejumlaft
SKPD tiddk

mengakomodir
aspirasi anggota

dewan. Hal itu
membuat mereka
tersinggung dan

rapat pun ditutuP
begitu saja.

AMLAPURA, NusaBali
Rapat terbatas secara ter-

tutup' membahas Ramcangan
Angfaran PendaPatan Belanja
Daerah (RAPBDJ KabuPaten
Karangasem tahun 2016, bPr-
langsuig alot,Jan berujung deAd-

lock. Bahkan segenaP PimPinan

i PDIP I GddC
Dana, Ketual ksi Bhinnellda I

tua Fraksi hr-
tai NasDem Putu Sudita
menegaska
tertutup di

itu, usai raPat
Karangasem,

tertutup itu,
a DPRD I Nen-
,dampingi Wakil
Bagus Adnyana,

sem meng4Fu
ebih keras l$girbih keras l$gl
tnya dan le$ih
an kontrol kin-

funggu saja, Iiami akan gebr{k
li pembahasap nanti," janji Pupu

Judita, yang didukung rekannfa

lnggota Fraksf Partai NasDenf I

Fraksi di DPRD
p juga ber-

memperSh-
, sehubun$an
snya Pilkada
ingga dalam.

bil keputu!an
anggota DPSD

it,
IlMade Wirta. ' 

I

I Ketua Frakii Partai NasDeiI Ketua Frak$i Partai NasDeP
tiGede lutu Sudita juga berjarfji
$ersuara lebih kencang. "Berslr-

4ra kencang sudah pasti, jang4n

$mpai anggqrqn itu mengun-
{rngkan kel{mpok tertentp.
{unggu saja, kami akan gebrqk

I Made Wifta, Ketua Fraksi PDIP
I Gede Dana, Ketua Fraksi Partai
NasDem I Gede Putu Sudita, Ket-
ua Fraksi Partai Golkar I WaYan
Tama dan lain-lain. fuga ha-
dir pimpinan eksekutif, Sekkab I
Gede AdnYa Muliadi, dan KePala
Bappeda I Ketrit Sedana Merta.

Dalam $ertemuan itu mulanYa
membicalrakan draf R-APBD
2016. Hanya saja, alokasi DAK

fdana alokasi khususJ dan DAU
(dana alolusi umum) belum jelas
dari pusat. SelanjutnYa Pem.bi-
caraan melebat, pimpinan fraksi
mempertanyakan realisasi APBD
Perubahan 2015, ada seium-
lah SKPD tidak mengakomodir
aspirasi anggota dewan. Atas
argumen pimPinan fraksi terse-
but, kurang mendaPat respons
eksekutil maka dewan tersing-
gung rapat ditutup begitu saia.

Padahal agenda usai Perte-
muan terbatas, Pukul 14.00 Wita,

DPRD Kara
bakal berbu
di rapat
optimal
erja

semakin

nantinya f,arf
terbelah $ga]l

KetualFrlr

sedianya menggelar rapat mefi-
bahas R-APBD 2016 melibatk{n
seluruh pimpinan SKPD. SegP-

nap pimpinan SKPD telah lama
menunggu di ruangraPat, tiba-tiba
dapat pemberitahuan, raPat batal,
tanpa alasan Yang jelas. Maka
pimpinan SKPD iuga turut kecewa,
atas pembatalan raPat itu.

Usai rqpat I Gede Dana, den-
Ean lantang beruiar, di raP4t-
iapat berikutnya berjanii ber-
suara lebih kencang. "Kalau
untuk menyuarakan kePentingan
masyarakat, mesti keras. Agar
tidak lagi ada masYarakat miskin, 

I

semuanya seiahtera dan semua
warga miskin punya rumah,"
tesas I Gede Dana.

"Pernvataan I Gede Dana didu-

i pembahasag nanti," janii Pu

Jtade;uita.
Hal senadaijuga terucaP dari

etua Fraksi Bhinneka, I KetutSu-
rndra. "Memang harus bersuara
eras, sekararg saatnya kepent-
ngan ralcyat diperjuangkan. qqCt
'ang sejalan memPerjuangkln

kung Wakil Ketua DPRD I Mqde
Wirta. "Memang harus bersu{ra
keras, kalau untuk Perbaikan {an ,

mengoptimalkan kontrol der'rJan

terhadip kineria eksekutifi' jelas,

epdntingan rakyat, ayo bersuara
eras," jelasnfA. Berbeda den'
an Ketua Fraksi Partai Golkar Igan Ketua lraKsl Yanal

Wavan Tama. "MemPerjuangkan

[<epentingan rakYat tidak mesti
keras, bicara seperlunya," ucaPrSra

flatar.6 
k16

aBocorfn
dipimpirf K
gah Sum{rd
ttetla DP[.D

setiap

Selasa (3/
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Tahuil 201 Dana Bbnsos

,85 Pers n

belanja bansos ini dirancang
hanya untuk menjawab per-
masalahan sosial di tengah
masyarakat. Berbeda den-
gan pos anggaran belanja
hibah yang dirancang naik
tahun depan, karena pem-
kab harus memenuhi permo-
honan kebutuhan anggaran
dari berbagai organisasi
kemasyarakatan. Selain
itu, janji pemkab melunasi
bonus atlet dan ofisiNl yang
telah berlaga pada Pekan
Olaraga Provinsi (Porprov)
Bali.

Berdasarkan nota pen-
gantar Rencana Peraturan
Daerah (Ranperda) tentang
APBD Buleleng tahun 2016
yang clisampaikan EuPati
Putu Agus Suradnyarra be-
lum lama ini, dikatakan
tahun 2015 alokasi dana

rsar Rp 4,7 miliar
un 2016 terjadi
sebesar Rp 150
i,85 persen. Jika
a bansos menu-
, namun untuk
ran belanja hi-
ng naik sebesar
n. Tahun i.ni,

ah dianggarhkan
jar lebih. Tahun
datang angga-
menjadi Rp 68,7

m Anggaran Pe-
Daerah (TAPD)

ts
:kkab Ir. Dewa
ka mengatakan
lasa (3/11) ke-
urutnya, secara
angan RAPBD
ini semua pos

sifatnya masih
a. Alasangrya,
unggu kepastian
lana perim,ban-
i dana alqkasi

h
iil

marin, secara resmi kepas-
tian kuturan dana pusat itu
belum ditelima. sehingga
TAPD [elurp juga menetap-
kan se(ara final pos angga-
ran terfnasuk untuk belanja
bansosl dan belanja hibah.
"Dalani RAPD yang sudah
disusutr itu belum final dan
semua masih perencanaan
semenlara. Usulan nilainya
masih mengacu anggaran
tahun sebelumnya. Kepas-
tian kuPuran dana pusat be-
lum kitb terflma dan baru se-
batas ihforrhasi lisan. Kami
masih fnen,fnggu kepastian
kucur{n dAna pusat itu,"
katany[.

Untrirk anggaran belanja
hibah terdongkrak naik.
Salah fatunya pemerintah
harus fnembayar lunas bo-
nus atlet dan ofisial atlet
Porprof' Bali yang lalu. Per-
timbarigan lain organisasi
kemaslarakatan yang akan
memb{tuhkan dana hibah
tergolofrg tinggi seperti Pra-
muka, Fz-M, kelompok sub-
ak dad organisasi lainnya.
Organf si kemasyarakatan
seperti] ini dalam mengelola
dana hibah yang didapat
juga lefih lEluasa berkreasr.
(kmt38)

t

rl
h
)r)

AU) dan dana
sus (DAK) yang
dari APB\. Se-

tmerintah pusat
-'rikan kepa$tlan
besarnya afoka-
rimbangan dari
i0 Oktober 2015
un, hingga ke-

Singaraja (Bali Pos
Alokasi anggaran

bantuan sosial (banso

)-
dana
-red)
men-tahun 2016 mendatan

galami penurunan J

96,85 persen. Tahut
ingga
2015

Buleleng mengalok sikan
anggaran belanja ban os Rp
4,7 mrliar. Jumlah ini turun
drastis tahun 2016

: FQbv, 4f\Du Jo( \Edisi
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hal
marifr.
umuS
tahuh

gan
uml

bans$s
IebiH.
penu
juta r

alok4si

telah


