
Sub Bagian Humas dan Tata Usahal

Bali Post

Rl Perwakilan Provinsi Bali

99 Investor Dalam geri Thnam Modal.

fnvestasi
Capai Rt,l 715 Miliar

Semarapura (Bali Post) -
Penanaman modal dalam negeri di Ka
5 miliar. Jumlah investasi iniberasal d715 miliar. Jumlah investasi iniberasal d

di-wilayah Klungkung. Besarnya jumlah
Iakukan Kantor Penanaman Modal Kabrodal Kabu

Modal Klungkung Ida Bagus mencapai 4
Jumpung Gede Oka Wedana iumlah'invesJumpung Gede Oka Wedana jumlah inves
mengungkaplan, setiap keca- . jelasnya. Kar
matan memiliki Investasimatan memiliki potensi besar Investasi
untuk mendatangkan investasi. dominasi b
Ini.terlihar dari investor yang perdagrngar
melakukan penanaman modal di modasi. Data
sehuuh kebamatan. "Dari empat permohonan
kecamatan. palhg banyak berada dilak,rkun p

kung. Untqk telu$ meninskatkan
jumlah invpsta-si, Kantor Penana-
man Modal juga melakulan prc,
mosr ctengan mengikuti berbagai
pameran di luar daerah

Menuiutnya. banyak inves-
tor yang nrelirik investasi bi-
dang pariwisata di Kecamatan
Nusa Penida. Ini terjadi meng-
rngat proFpek yang dimiliki
kecaIrlatarr kepula uan tersebut.
t\ am un, kendala sarana pen_
dukung sqperti infr:astruktur.
transport4si. listrik, dan air
menjadi ptlrtimbangan para in-
vestor menananlkan modalnya.

Masalah sppadan pantai juga
menjadi k(ndala para investor
untuk dapat membangun di
lokasi strategis.

Selain penanaman modal
dalam negeri. investasi juga di-
lakukan oleh pernodal asing yang
berjumlah 5l invcstor tahun ini.
Nilai rnvcs[asi gsing mencapai
217 juta dolar.{S ditambah Rp
76juta. Khusus kli Nusa Penida,
investasi didominasi sektor
hotel dan testoran. Sementara
investasi asing di kecamatan
lainnya berupa industri danjasa
akomodasi. (dwa)
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Dikore
Operasi
Singaraja

Rumah
di Des.r Ta
tan Serbit
erasi Januari 2016
Unhrk
Dinas
leng memerlulan dana'
sional Rp 15 miliqt.
anggaran sebanvak itu I
bisa dipenuhi seratrs p,
Dan total anggaran it'u
drusulkan pada ApBD i
?916 

b.. blsa dileluhi
nitiar. Itu artinya. binJre
tekurangan dana Ro 7 m

Kepalr Dinles Iiulele
I Gwti Ngruah
hapramala claiam
pendapat dengan Ron
DPRD Buldeng belur
rru mengata_kar! sejak t
RS Pratama dibansun "Dir

,.:HdTr pengk{ian ck
nar penyapan operasiopal
surDDer daya malusia (SI
Dari kajian itu rurtul
al ini dibutuhkan an
15 miliar. Kebutuhan
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Jadi ljampel
ll

Impletrpenta
a

tsl

kSAP Berbiilsis Akrual
Denpasar (Bali Post) -

Kepala BPK RI Perwakilan i Dori Santosa mengatakan, BPK mernilih
pemeriksaan terkait implernentasi Standarempat pemorintahan di Bali menjadi sar

Akrlntansi Pemerintah (SAP) berbasis r

Badung, Pemkab Gianyar, dan Pemkot
yakni aspek komitrnen, regulasi dan
pengelolaan teknotoli infoimasi.

"Dapat diambil sampel, pada
aspek pertama, di mana level
Provinsi Bali. capaian kerja pe-
merintah daerah adalah 41,07%
dan belum ada pemerintah daer-
ah sampel yang melebihi capaian
5{9i,," ujarnyrr saat penyerirhan

daerah dala
berbasi,s aI

al secara i dan lai
tersebut
agarmeq

6eri11 irl tisa dikorEntari
pada FcFra Citra Bali
tudid gobalFM
Pukul08.00 - 09.30 wfle.

Terkait

p tahun 20ib
disusun ber-

akrual.
yang telah
dapat tetap

opini tersebut.
tah yang
WDP pada

14 dapat mbn-

menjadi opirf
diperolehnya
pada tahun

r€ncana starc{ s
penempan Sl[P

"Kami hef
yang
dasarkan
pemerintah
mend.rpat
mempertaharf
Sedangkan I
masih mendal
tahur anggarf
ingkatkanopiin

anggaran 2015," irnbuhnva.
Dori mencatat lima kabuDat-

en dan sa0u kota yang mendioat
oprni WIF ftVajaiTanpa Pensec,
ualiant dari BPK terkait laporan
keuangan 20 1,1. Sem entara
tiga kabupaten masih menda-
pat opini WDP {Wajar Densan
Pengecualran). (kmb32)
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t ini mendekarh, di Lapas Kerobokan,
mis (5/1 1) kbmarin digiring ke Kejari
pasar oleh jaksa dari Kejati Bali.

[antan Rektor dan Kabiro Umum di
nstitut Hindu Dharma Negeri (IHDN

gan kampus yang dipimpinnya. Oleh
jaksa Gede Arthana dan Hari Soetopo

ilakukan pelimpahan tahap II yakni

Denpasdr tersebut krlrnbali dijerat ka-
sus dugaan korupsi unttrk dana pultio
penerimaan mahasiwa baru di lingkun-

Pela
,.utia
laan
7 pul
n-ke

dan Pengawas Keuansan , ,&i;; P;;;"e""";ii;;.;r' Fr iry
Perwakilan e"r1 ,"u"Ju'JHJ * l'iil

52.834.939.
Ikhwal kasus ini bermula .i

pelimpahan berkas dan tersangka ke
Kejari Denpasar.

'Ya, hari ini dilakukan pelimpahan
ahap II. Tersangka yang juga terpi:
lana ini kami hadirkan langsung dalam

limpahan ini," ucap Gede Arthana
ma Hari Soetoprt.

Dijelaskan, dalam perkara
i terdapat kerugian negara
bagaimana audit dari Ba-gaimana audit dari Ba- .ni

lariadanyadugaanpungutan +

iar dalam bentuk dana ounia
rhadap calon mahaiiswa
ru di lingkungan IHDN ,

enpasar. Itu terjadi kurun
aktu antara tahun 2011- ,:,i
L2.
Kala itu, ada kebijakan
engurangi besaran biaya

umbangan Dana Penunjang
ndidilran (SDPP) bagi calon
hasisriva baru dan menga-

ihkan selisih pengurangan
'iaya SDPP tersebut menjadi
'iay a dana pun lo. Biaya SDPP
ebelumnva sudah diatur'
lan Keputusan Rektor No.

ll42alKepl201 1 tanggal PELIMPAIII
Dr. Praptini8 April,2011. Namrrn, ter-

angka Rektor IHDN Prof.

Lagi, Titib d
Denpqsar (Bali Post) -

Tprpldana Prof. Dr. I Made Titib,
Ph.D. dattDr. Praptini. M.Pd. yang

V

ke Kejan
irnya benang merah perkara
. Prof. Titib dan Dr. Praptini,. terl

ngs
iten
nte
Ata

rupsil"iDana Funtia".t1
. I h,. . .1

n keputusan rektor

an tent{ng pengu-
SDPP. Kemudian

perbuatannya, tersangka se-
imana dalam berkas pelimpahan
ann, tersangka dijerat pasal 2

naan mencantumkan n pasal 3, jb pasal 18 ayat t huruf
gai bagian dari biaya No. 31 Tahun 1999 tentane

n Tindak Pidana Korupsi seba
embiayai
an sosial

yang telah diubah dan ditam
n UU No. 20 Tahun 2010

ukan pen idikan

tini Dig
or, tanggalp4n tahun
un dalam [eputusan

r aPUuu,
at itu sedang tersandung kasus
proyek di IHDN, kembali dijadi-

Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-l KUHP.
Pqntauan di Kejari Denpasar, baik Prof.
Tifib niaupun Praptini terlihat lebih
saptai. lBahkan, Praptini juga terlihat
setnpat menyapa sejumlah media. Se-
dapgkan Prof. Titib asyik membaca buku.
Bafirkan saat di dalam mobil, Titib masih
asj"ik membaca bukunya. (kmbg7)

t,ana Prof. Titib (d.alatn ]noblt tahanan h"j"k"i;:;:;;'Y:t:
zp masuh mobil ditahail dikiwal polisi dan jahsa aaatapII. I i
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Perbaiki

Sekretaris Di
Made Suma saat di
masi, l{amis (6/1r) k4m

empat tecamatan te,rse
jalan rusak yang telbar
berad:r di Kecamatan Ki
mani. "Jalan yang jusak
ing banyak ada dr Keca
tan Kintamani. Hampir
ada di sana," terarlgnya

Men[rut So rna. se

Soma, untuk mehf
kerusakan jalan di
gli, anggaran yang
tuhkan tidak sedikit,
mencapai Rp 405 ni
lebih. Akan tetapi m
ingat kcnampurrn dae
yang masih sangat te
tas, peIbaikan terha
kerusakan jalan tidak

lan Rusak

jalan di Kabupaten Bangli
ryak yang mengalami keru-
l4 km ruas jalan kabupaten<m ruas Jalan kabupaten

kondisi rusak parah. Un-
'uhan jalan rusak yang 4da,
(PU) Bangli membutuhfran

miliar.
dilakukan sekaligus pada
tahun 2Ot6 mendatang.
N{elainkan harus dilakukan
secara bqrtahap.

Dia m{maparkan, da i Rp
405 mili{r dana perbalkan
yang dibtrtuhkan Dinas PU.
peruntukhnnya dibagi dalam
beberapa kegiatan. Untuk
pemeliharaan jalan secara
berkala sepanjang 54,45
km. dana yang dibutuhkan
sekitar Rp 55 miliar lebih.
Sementara untuk peningka-
tan jalan sepanjang 73y294
krn, dibutuhkan Rp 72 mil-
iar. Dia mengatakan, pari
sekian besar anggaran liang
dibutuhkannya itu. biasanya
tidak semrra bisa direalisasi-
kan. Palrtrg tidak dana Yang
terealisasi sebanyak Rp 3
miliar.

Soma menambahkani se'
lain jalan kabupaten, se-
jumlah ruas jalan desa juga

. diakuinya mengalami kbru-
sakan cukup parah. Kend:rti
sesuai ketentuan perbaikan
dan pemeliharaan mertjadi
tanqgung jawab desa den-
gan menggunakan dana
ADD, namun Dinas PU tetap
berkewajiban untuk rnern-
bantu. (kmb40)
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