
Sub Bagian Humas dari Tata Usah RI Perwakilan Provinsi Bali

SIDANG paripurna kemarin s{at APBD ind

SINGARAIA, NusaBali
Setelah melewati o

hasan secara maraton.
Buleleng tahun 2016, ak
ketok palu alias disetuj
disahkan, Kamis (72 /71,
melalui sidang paripurna
Total pendapatan daera

l

menjadi Rp 2,1trilun
tahun 2015 hanya sebesar
triliun. Dari kenaikan itu,
belanja tidak langsung I

lebih tinggi dibanding
lanja langsung.

Sidang paripurna dipitnpin
Ketua DPRD Buleleng I Gede
Supriatna, clihadiri oleh lupati
Buleleng Putu Agus Suradiryana
bersama unsure Mudpid{ dan
pejabat SKI'D lingkup Peinkab
Buleleng.

Dalam APBD 2016 itu, sdrhber
pendapatan daerah yang hlami
kenaikan meliputi pendapatan
asli daerah (PAD) sebanyak 3,40
persen dibanding tahun 2015
lalu, menjadi Rp273 miliarflebih,

khirnya Disahk

T ng

ndingan 60 persen
Lnding 40 persen.
ahnya dengan kom-
i belanja langsung
r 36,96 persen ber-
rruh terhadap be-
modal yang minim.
e depan perlu
nsi dalam bidang
ia barang dan jasa

l{nja pegawai
ahja langsung
belanja modal

jur
Fra
dar
Ma,

a helanja modal
tingkatkan," kata
cara gabungan
iolltan Demokrat
rinda, Mangku

e Ariawan.

belan
obyek
pemb.
baran
dini

s
Putu .rradnyana menyata-

i belanja barang dankan,
jasa Lanja pegawai akan

atkan untuk men-terus
un jan
untuk

iti
p rngunan, namun

at m:ultiplier efekdapatan
namun p

bagi I
tidak

n perekonomian
ania modal, ka-

sung masi mua belanja baik belanja
nja

rena
pegaw
dan

tida
si fada

langs
keten
tahun 2016, namun kedepan
penyul
kan'm

unan itu akan diupaya-

60 be

angkan gabungan
PDIP, Hanura, dan

nya diketuk palu.

mposisi APBD
antara porsi be-

angsung denga'n
langsung dengan Bupati

'ncapai perbandingan
anding 40 persen," kata
6.'k19
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N

Dipan
Kurangi
SINGARAjA, NusaBali

Dana pelaksanaan

'laerah fPilkadal tahun
i3uleleng di tahun 2016,
rniliar. KPU pun harus
bur dan ltiirya konsumsi.

. Semula KPU Buleleng
dana Pilkaila 2017, sebis
tuhan dand itu diusulkan'
agar bisa diakomudir pad
rena tahapan sudah dim

Pebrrrari 2,01.7. Dalam
Lrsulan KPU itu sempat
alokasi kebutuhan yang di
l<ab juga split mengakom
itu ditahun 2016. Pemka
Inggaran yrrkni tahun 201

komidir kebutuhan angga Pilkadaya{i{i
KPU. Sedangkan KPU sendi
dua tahun anggaran, keb
20 1 7 bakal ket€teran ka proses APBD ba

Latau Maret.direalisasikjnli bulan ketr
Nah setelah ada pem

akhir'nya bisa menerima
san lebih lanjut,
kebutuhan angp

itu dirancang dalam dua
tahun 2016 dan tahun 20

hun anggaran ya

tllturt arrggalan, KPU ber':
T.Selain dirancar
lma.tim anggaran

kutif juga perasionalisasi
sebesar Rii 4 miliar.

sulannya hingga t

ilihan unrum
L7 , yang diajukan
erkurang sebesar

rangi anggaran

rn usulart kebut
Rp 46,7 rtiliar. K
,ada Pemleb Bule

APBD tahun 201
ri di tahun 201"6.
akan digelar padal aKan dlgelar pada I

rbahasan RAPBD :

rhas alot. Selain ma
;ulkan cukup besa4,
dir keseluruhan u
merailcang dua t
dan2}'J.7 untuk m,

Kep;rr{1ti{n itu serelah gpBD Induk 2016 ketok
n^{1,aX31h1s tt2l 1_1) pagihnelatui sidang paripurna
DP.RD Buleleng. Sekretaris Kabupate"n' lSei<t<al)
Buleleirg De_wa Ketut Pubpaka usai'sidang paripur-
na,nrengatakan, untuk ta$un Z0 1 6 pihaknva hinva
bisa mcngakomudir kebutuhan angeaian KpU
s.ebesar-rlip 25,6 miliar. lttu lun lanl"ul puspaka,
dialokasikan dalam dua taha$ yakni'di ApBb in-
duk.sbbes# Rp 23 miliaq dan-diepSO perubahan

kan agar kebutuhan dana dl tahtln 2OtZ, bisa te--rsJdlu
sesuai kebutuhan, Karen{, kebutuhan anggaran di
tah a pa n .iers_ebut sa ngat lrusial untut rn-.'nof ing
proscs I'ilkqda. 6 k19 I j

hanya rrtpyangkut kcbuq{han ifrternal seperti uang
It'Drbrrr d;rn biaya. konsunisi. "Dari hirung-hitunganruUilrur uilrr ulaya K0nsunlsl. uan ntnrng_hlfungan
kit.r, st, r rrurr nya ( kebu tulan a ngga ra n,r6dl sud'ah
s es r r i r i l<e f c n't u a u, j.rdi ti da 

$ 
n r enpa n ggu, ka re n a ya n g

dirasioni{i{asi itu alokasl danF ieniUur dan 6iava
konsumsls{ia, kalau lainn$a tid{kjqda yang dirasion-
atrs.?sl,'lq'aFgnya. I ll:
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hrrn 201? nanti. "Sudah, $udah final, tim kecil kita
iuga sudah membahas {ebergpa item yang Sisa
dirasiorr;1ii$asi," katanya. l 

'

. l.:k_\ll, Puspaka;uga q\eng{rqgkapkan, di ApBD
tncluk tU 1.6 pihahknya ju$a sudah alokasikan kebu_
tuhan anggaran untuk Bajvash{ sebesay Rp 6 miliar
dan ke b14ulran pengamaf'an rbbesar Rp'5 riti;;.

Scnreqtara Ketua KpU Bulelt'ne I Gedb Suardana
dikorr filnra$i terpisah
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DCK'Bif,ildPr

* Jika Proyek Molorl

prdyek Puskes
Abiansemal

menjatghkan san k il pifilti

menyedbt dana Rp 4,08 n li
Kemudipn proyek gedunq IKemudlFn proyek gedun$ t
viliun I\,tangusada dtau gerHd
E RSUDpadung. Kenludian 1pet

bangun{n kantor Cainat Mep
dengan nilai kontrak Rp1

miliar. Ppnataarr Kawasan [t

yekPuskesmas

semal I

Pinalti Rp
b

It Juta Perhari

t,

q

k
l,
S

u

i,

a-
1g
a-
ln
as
rh

Tarik Wisata Tamdn Mumbul
Desa Sangeh. Proydk pemban-
gun&r kantor Camat Petang dan
Pembangunan Gedurig Klinik Ibu
dan ,A.nak Puskemals Petang L
Bahhan beberapa prpyek sudah
rampung pengerjaapnya, sebut
saja pembangunan fedung Pa-

h, viliuri Mangusada. . I

Kephla DCK K{bupaten7
Badufrgi Ni Putu Dejsy Darma-
yanti, Kamis (1211,1), mengaku

ob
ir

proyek was-was atps proyek
pembangunan Pusklsmas Abi-
ansemal I. Menurut dia, walau-
pun pihak rekanan op{imis mam-

pu.menyelesaikan prpyek tepat
waktu, sesuai dengafir kontrak
kerjasama 23 Desenlber 20lS
mendatang, namun pejabat asal
Denpasar justru selbaliknya.
"Kalau rekanan optirpistis, tipi
kami tidak. fami serhdiri khi-
watil'l katanya.
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Korupsi Pdvingisasi .

aTerdalcwa Sam

TERDAI(WA, yaitu Alit
'tuntutan di Pengadilan

DENPASAR, NusaBali,
Dua terdakwa kaCus ko. Ngurah

sebagairupsi pavingisasi,JalaI Gajah
Mada, Denpasar, yaitu Alit Design

subsidWidhiadnyana AS daln Ngu-
rah Kosala Cakrawefthi di:
hukum 1 tahun penjdra oleh
majelis hakim Pen$4dila
Tipikoi Denpasar papa, K; nomor

perub;mis (12l11J. Dalam pirtusan,
majelis hakim juga mqmerin-
tahkan jaksa mengem]balikan
kelebihan uang perifgant
kerugian negara yan$ sudah
dibayarkan terdakwN sebe-
-^- D- 11 1,,+^sar Rp 17 juta.

Dalam amar putusirn yang hal me:
sopan d
tannya,

dibacakan majelis hakim
pimpinan Achmad Pdten Sili
menyatakan kedua terdakwa
Alit Widhiadnyana sebagai

:
l
4

o
a

usai jalani sidang

Alitwi kan pi{eina penjara selama
satu tatiun penjara ditambah
denda Rp 510 juta subsider
satu brtrlan 'penjara," tegas
majelis Iaki{n.

Selain itrtr. terdakwa Alit
dijatuhl huluman tambahan
berupa mengganti kerugian
negaralRp 1SS juta. Namun
karenalterdhkwa sudah me-
nitipkfln uang pengganti
kerugi]an {regara kepada
jaksa $.p 2[0 juta, majelis
hakim nnenierintahkan Jak-
sa Pen]unt{t Umum (f PUJ
menge[nbaf ikan kelebihan
pembajrararir uang pengganti
Rp 17 juta.

Putusan ini sendiri lebih
ringan dari tuntutan fPU
sebelupnya, yaitu 1,5 tahun

ala Cak :hi
ka
;al
18
)9
rsi
JI.J

ng
jo

t9-'o
itu
lrr-

ktur CV
ah sesuai

sal 3 fo pas
31 tahun
kpidana ko

iubah denga
hun 2001
UU nomor 1

1KHUP.
mpertim

mberatkan,
kwa tidak

tah
n korupsi,
nkan ber{il|ap

kui pefbLa-
jelis hakim men-
tusannya untuk

"Menjatuh-
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P e,n ja ra
Rp 50 Ju
lan dita
kerugiar

Selan jutn
trian fala
gan an
S etela

Alit wi
Alit Wil
ditetapk
gawas CV
dipimpin
Kosala C

lai fisik
Rp 2. mili
ada keru,
541..795.

:ambah denda
subsider 3 bu-
ah mengganti
egara Rp 220
dang, baik fPU
ukum terdakwa
pikir-pikir atas
rsebut. "Kami
pikir," ujar f PU

,ketahui, kasus
dari penetapan
4ada, Denpasar
'asan heritage.
Libangun pedes-
ajah Mada den-
r Rp 3,1 miliar.
kukan tender,
lenang PT Alit
gan penawaran
r. Selain mene-
nang tender PT
yang dipimpin

Ldnyana, juga
ronsultan pen-
ika Desain yang
dakwa Ngurah
awerti dengan
< Rp 49,9 juta.
an mulai terjadi
lilaksanakan.
dalam pelak-

rk tidak sesuai
)ncanaan atau
Ingineering De-
:aranya dengan
bahan volume
< dipasangnya
Ls jembatan Ja-
ada. Atas pe-
ri PT Alit Wira-
ra pembayaran
2 miliar lebih.
asil audit BPKP
li ditemukan
ggaran ndgara
" sementara nl-
diterima hanya
ebih. Sehingga
negara Rp 210.
ez
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Minta gurangan,
'Kalau sampai 4ninta

rena t
Lagip

aangan

dl

rnengurif ll
yar hotf I

kanya, kor
l,ayar pai tl
Konsum.to
jaknya kl| i
tlnggal f r

kan menitidkan oa-
l. Selanjutnya, hdtel
jutkan penyetoran

pengurangan gajak,
itu aneh. Kdrena

tingkat hunian nhere-'
ka tinggi. Lagipula

pajak itu kan dibayar
konsumen, bukan

hotel itu sendiri,'

(Komisi I DPRD Bulelengl

SINGAMJA, NusaBali
Se jumlah hotel di kawasan

wisata Bali Utara mengajukan
pengurangan pajak hotel dan resro-
tal?n IPHR) ditahun 2015. Nilainya
diperkirakan mencapai Rp 700
juta. Aiasannya, beban pajak itu
dianggap terlalu tinggi'sementara

hunian Jidak selalu penuh.
lnformasinya, tunggakan PHR

hingga tahun 2015 ini mdncapai
sekitar Rp 2 milian Daritu4ggakan
itu, kini sejumlah hotel m4ngaku-
kan permohonan pengufangan
pajak Permohonan itu tela4 disam-
paikan kepada Dinas Pend{patan.

NamunlembagaDPRD {uleleng
minta kepada Pemkab nienolak
permohon-an tersebut. Wa\il Ketua
Komisi I DPRDBuleleng, HjMdlyadi
Putra Kamis (12/11) mebgakui,
ada beberapa hotel t€rulama di
wilayah Kecamatan Gerok$k yang
mengajukan permohonan pengu-
rangan pajak

Mulyadi mengaku heral karena
hotel di wilayah Cerogak rata-rata
tingkat huDiannya tinggi. Mulyadi'
pun meminta agar Dinas Penda-
patan (Dispendal sebagai kepan-
jangan Penrkab Buleleng menolak
permohonan tersebut,

"Kami heran kenapa hrereka

menga I
erti itui
menolal

seca ra
meneri

Puja wan menegaskan
pihaknyrl

permoIofan sep-
rngrn pemerintah

Kalau sampai minta
pajak itu qneh. Ka-

hunian mereka tinggi.
rjak itu kan dibayar

hotel itu sendiri;'

Kepala Dinas Pen-
Bagus Puja,Erawan

h mengatiri qelah
rermohonaq pengu-
atau retitusi PHR dari

terutarna hotelyang
n wisata di wilayah

lK punya l(ewenangan
PHR yang mesti diba-
n restoran, "Logi- -

umen itu kan sudah
hotel dan dbstoran. .

pajaF itu ke pemerintah,,, tegasnva.
Meski demikian peme-rintih

tetap memberikan peluang kepada
walto paiak itu melakukan oemba-
yarat kepada pemerinuh dengan
sistqm mencicil. peluans vjne
bisa,kami berikan va tra n"vi ini
Mencicil saja. Kalau mengurangi,
apalqg menghapuskan, itu iusrru
pern4rintah t?ng salah,', imbuhnva.

Nlntinya Drspenda mensklaim
akan melakuRari sosialrsair dan
pelaUhan kepada para pengelola
notei dan festoran, Agar kepepan_
nya ryrereka disiplin melakukan
penyftoran pajak kepada daerah.
Mengjngar pajrk yang dibayar kon_
sumeh dan dititipkbn kepada hotel
atau iestoran, tetap harus disetor-
xan pFda p€merintah.

Sebelumnya diberitakan, pen-
capaian target dari pHR, ternyata
masih serlng temui hambaian.
Padahal PtlR itu adalah tumpuan
utam4 dalam peningkatan penda-
patarl asli daerah (pAD).

D4lam beberapa kasus, penca-
palanltarggt pHR sering terbentur
munq.ilnya tunggakan akibat pihak
pengflolaan hotel dan resioran
tidak ]tranlparan dalam menvam_
paikaf paidk Seringputa ada faktor
kesenEajaan pihak pengelola hotel
oan rFstoran tidal{ melunasi pa_
jaknyd, Kondisi itu hampir terj;di
senap tahun. Dan di tahUn 2015,
kondi$i itu dikawatir akan teriadi
tuneg+kan kembali.

Dirlas Pendapatan (Dispeda)
Buleleng menyebuq di tutrun ZO ti
saJa, tunggakar) PHR mencapai Ro
2,4 milran Thnggakan itu baru bisa
dipungut di tahun 2015. Hingga
memqsukl pertenBahan tahun,
tunggdkan iru baru bisa dipunzut
hingga Rp 1,6 mrlian Dispenda p"un
Jan,l srsa tunggakan sebesar Rp 800
juta itu bisa dipungguthinggaikhir
tahun 2015. er k19
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Retribusil'erminal
* Oknum Dishubkominf

Perusda
menempatkan
tenaga khusus
untuk arahkan

kendaraan menuju
terminal manuver,

termasuk
tempatkan

mata-mata guna
mengawasi kinerja

. petugas khusus
tersebut.

NEGARA, NusaBali
Target pendapatan retribusi

di Terminal Manuver Gilimanuk
untuk tahun 2015 sebesar Rp
7.992.332.0O0 pesimis terca-
pa i. Pasalnya, hingga bulan
September jumlah pemasukan
hanya Rp 905.564.000. Tar-
get pendapatan tak tercapai
diduga disebabkan ada nya
pungutan liar (pungli) di candi
bentar pertigaan menuju loket
Pelabuhan Gilimanuk. Dinas
Pendapatan (Dispenda) lem-
brana pun menekan Perusda
lembrana agar bisa capai target
restribusi.

Informasi di lapangan,
oknum pegawai Dinas Per-
hubungan, Komunikasi, dan
I nfo rmas i IDishubko m info)
yang berjaga di candi bentar
atau pertigaan menuiu loket
Pelabuhan cilimanuk sering
loloskan kendaraan. Mobil
jenis bus dan travel diarah-
kan ialan lurus sehingga tak
masuk Terminal Manuver.
Bus maupun mobil travel yang
diberikan jalan lurus dikenai
cuk dan uangnya masuk kari-
tong. Sehingga uang retribusi
tidak tercatat melainkan ma-
suk kantong oknum pegawai
Dishubkominfo.

Pelaksana tugas (Plt) Pe-
rusda Jembrana, I Made Su-
dantra membenarkan target
pemasukan Pendapatan Asli

..|:':
Daerah It,AD] d:

sekitar 10 kendanl
5 unit yang tida k
masuk Terminal

{anuver Diduga Bocor
Dituding Loloskan Kendaraan

khusus dari Perusda di pos
pertigaa n gerbang menu iu
Pelabuhan C ilima n uk. petugas
laga khusus ya ng d item patka n
per Senin [2/11) bearugas
m€ngara h ka n setiap kendara-
an agar masuk menuju parkir
manuver, Selain itu, pihaknya
luga menempatkan petugas
urltuk memata l mat? i petugas
,aga khusus t+rsebut. "Te r-
bukti setelah kami tem patkan
pefugas iaga, a4a peningkatan
{etribusi Rp 500 ribu sampai
n.p 800 ribu pFr hari. Kaiau
hiasanya rata-mta Rp 3,5 juta
peJ hari, sekarang na ik jadi Rp

l iuta hingga Rp 4,3 juta per
nafl, ujarnya.

Sementara Kadis Hub-

pos res-
Manuver
udantra
ngamatl
menSe-
ran di

pun me-
1.0 00

" mobil,
daraan

ke
t ada

bisa ada
rahka n

target
," dug-

melaku-
menem-

anuver.

!
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Jembran
izin aliar
Akomodasi
banyak
Bidang

antaran
Pekutat
camatan
aan fr a
berizin i

ketiga $
pun vila
izinnya.
Terpadu

Iiki izin,
nan flM

sempad
diatur i
dari titi
meman
ansi 50

ansi jarak semp
nya juga belum

tidak ada izin.

an vila di paten
elum punybanyak ya

amun rasl.
ata bod disinyalir

ri catatantepi pan
parbud
run vila ya

)inas Dill
89 hotel
lengkap.

r vila yang
i wilayah K
camatan N,

t,24 di
matan

,18di
di f embrana,

Me otel dan vil
kawasannbe

l, dalam mbangan
ih banyak i tor melir
ok pi pantai,
, Melaya, Pekutatan.
idibe desa di

tbe hotel mau-
mema um kel

tor Perizinan
,brana, ang Supart

rh pondok
llum memi-

sih ada
pantai yan
r Izin Mend Bangu-

emang karena aturan
rsuai Perda RTRW Bali

nan minimal 100 meter
g pantai.. "Ka,lqu. du\Y 

.'itu."n jarak bisa ditoler
vans sekarang tidak ada
Iiata"nya, Kami-s (tZ / 1 t)'
ncansan Perda RTRB Balincangin Perda RTRB Bali
di Pemprov Bali, katanYa,
embali memberikan toler-
pantai. Namun kePastian
ahui. "Yang Pasti kami
ran saja. Kalau memang
garis pantai, Pasti sudah
li yang memang suclah 

-
eeritanya_gjarnya. 6 ode
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