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gajukan retil'usi dengan nilai
sekitar Rp 70d juta.

Puja EraWan menegas(an

tah tetap memberi[an pel-
uang kepada wajib pajak itu
melakukan penlbayaf an kepa-
da pemerintah deng{n sistem
mencicil. "Peluang $ang bisa
kami berikan ya hanya itu.
Mencicil saja. Kalau mengu-
rangi, apalagi menghhpuskan,
itu justru pemerinlah yang
salah," imbuhnya.
Nantirrya Drspenda

mengklaim akan mdlakukan
sosialisasi dan pelatlhan ke-
pada para pengelola \otel dan
restoran. Agar keddpannya
mereka disiplin melakukan
penyetoran pajak kepqda daer-
ah. Mengingat pajak y{ng diba-
yar konsumen dan dltiripkan
kepada hotel atau rqstoran,
tetap harus disetorkdn pada
pemerintah. (eps/SupD

n
n
r)

CuarlC4n pajak, ataq iptila\nya
menglaj pkan retitusi {HR. Puia
Erawdnlmengqtakan, pari total

HotelMinta

Tl.ggi, Muly{c
Bingung

di Ka[upaten Buloleng r
ya mengajukan llernrohi,n
pengurangan pembalIrr

kewenangan mengab
permiFtadn itu.ermihtaan itu.

Tak ftnggung-ta
moholran pengurangan )I
itu diperkirakan mencap,p i '

700 juta. Permohonan ptlbrg

dewan meminta pemer
menolak permohonan terr

meinbenarkan ada bebe
hotel yang mengajukan ,
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Buleleng, H. Mtrlyadi
ditemtri Kamis (l2lll)
kema6,in, rnengalui
beberapa hotel di wi

yang tifrggi. I

"Karnji heran kenhp4 mr
mengajukan permohonan

menolpknya. Kalau
minta pengurangan
aneh. Karena tingkat
merekal tinggi. Lagipula

Kepa[a Dinas Pend
tan Buleleng Ida Bagus
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da) di dr
evaluasi
I)rogram
tersebut
alisasi P[
tidakmel

tersebut
ekonomi,

di Den-

nda koran hi, kd-
patcan,penfrapapr
memangbefkaitap
kunjungan 'r,r.isa-

Denpasar. Namun
;a rnenyarankan agar sesering
iuungkin dilakl*an elrluasi urr-
t uklangkah malsimalisasi pener-
irnaan atas PFIR.

Hal ini menurutnya juga ber-
kaitan dengan peningkatan irr-
Irastruktur yang telah dilaku-
kan Pemkot Denpasar sebagai
itenunjan g daya tarik wisata."I-
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sudah jbagus, lalu pe
maan FllR rendah, jJri

Denpadar juga hams lebih,
dan terltunya harus setiap

sanakarl PHR online ini,
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AMI,APURA -
Kecarlnatan

9r-S{
Karan4fasem.Lembpga

duga{n kasus korupsi Unit Tindak
Korupsi (Tipikor) Sat Reskr: Lnf Polres l(arangirsem, itu tinggal
menupggu hasil audit resnp i

dan Eembanzunan fBPKI,
lan Pen$alvas Keuangan
Lh hasilhudit itu rurun.
segera $ilimpahkan ke

dan ftmbangunap (

berkab dusaan konldugaan konrpsi
Kejakiaan Negeri,( Hal tersebut
Kasat Reskrim P<llres Kariirr AI(P Ndor Maghantara,
dihubfungi Kamis 0zl t t). I lf'[, setelah ada hasil audit pgtq
baru $isa dilimpahkani ttp;il Noor tvtaghalrtara.

Seb{gaimana diketahui,ll \$awa yang dililit kasus c

korup$i, sudah mtpdekart dl jeruji beii Lapas Karangasem
karenp kasus pengEelapfl,r rlang di Desa Adat Tauka. Dia
divonfe penjara 2
ra, pada tahun 2

dilan Negeri Amlapu-
diselidiki, perbuatanra, pada tahun 2014 lahl {etelah diselidiki, perbuatan

Astawp ternyataqdg {qga* ul}nerugikan k{r{ngan negara,
sehinf,ga ditangarli Sedang$rf kasus peng-
gelap{n yang membawa
Polseft.Abang. "Sekaran;

ke jeruji besi, ditangani
bebas, sudah ada kasus

korufsi," jelas KqnitJll[t[r Polres Karangasem, Iptu
AguslVicaksana. DariAgus ]Vicaksana. Dari ha$ I ftngembaYrgah polisi, Astawa
didugp melakukan koru$,i {ana bantuanposial (bansos)
Provirfsi Bali, dan Kabup{g{ KarangasemfProvirf si Bali, :dan lGbup{ p{ Karangasbnlf yang masuk ke
desanf,a, tahun 20ll-20I[l,l,JNanti hasil qudit BPKp-nya
ldta tr{nggu saja," sarann an/gup,

ILI
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lah Mada

Vonis Dua Terdak

di Pengadilan

didtrlr dalaro pasaf 2 qfat I lo
pagal l8 Undang-Uddan{no{nor
31 ta{un 1999 sebaghimana telah
dit&4h dan disempumakan den-
gan Undang Unda4g nomor 20
tattd 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang nomor
31 tahun 1999 tentaFg pember-
antasan tindak pidhna korupsi
jo pasal 64 ayat I KUHP jo pasal
55 ayat I ke-l KHUF.

Dari vonis hakim, antatra dua
terdakwa ada yang berbeda.
Memang majelis hakim meng-
hukum kedua terdakwa dengan

Tipikor Kemarir[
DENPASAR -Dua te

kasr.ts korupsi paving jr
Mada, Denpasar Afi!
nyapa AS sebagai Dlre
Alit Wirajaya dan Ngu
Calfawerthi Direknu
Desfgn sebagai honsult{fl,
gawas, akhimya divonisf I SUS

kbr{psi ini mefn
akhir, dan dua terda
divonis hanya setahun

ini
ra

atau lebih ringan dari tti r

Jaksa yang 1,5 tahun.
Dalam sidang yang di['i

HaHm Ketua Ahmad Pe[+l
beserta Hakim AnggotdJ ff
Sihqnbing dan |,Iurbay{ I
yang hadir dalam sidett
Jaksa Erawati Susina de[r
Agus Adnyana Putra. I I

sependapat dengan tutr
Iaksa, memastikan terli
terbukti secara sah dan r r

lnl,

inkan bersalah melakukar t ti
pidana korupsi .sebageff tr

hutuman, I tahufi penjala.
"Meqghukum terdfkw4 den-
garlhukuman 1 tah$n leniarai
ungkap Hakim Kanfis kernarin

medgembalikan kelprgiarf neg-

9;a. IYang dibebankair perlgem-
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I 1, ,A Alil

{'''', } wioniuo-

6 , l tl nyana (kiri)

E I l, , 
rl dan Ngurah

. r., . .i ::r ii Kosala, usai, : 'iltgg Hilil;i
..r,IPengaornn It '- -I1 -**,Fs$ Denpasa,

' ffi J;'Efl kemarin.

i

/idhiadnyarr!. ban konsuf tan lplnga{vas. vakni
milik terdaiova ini yang nirenjadl konsultan ppn-
ng, dengan pen- gawas pdalah, CV Inika Desain

an apabila tidak dibayar, maka
diganti dengan pidana penjara
selama enambulan.

dakwa
akhirn
yang

Sebelumnya sudah ada titipan
dana, i:ntuk pengembA.lian ker-
ugian negara. Sebesar Rp 210
juta, yang,.menurut rnajelis itu
menjadi gengembalian kerugian
negara" lantaran ada selisih, sisa
dari dana Rp 210 juta dikemba-
Iikan ke terdalqua.

Sebelumnya Iaksa menuntut
terdakMa dengan hukuman 1,5

tahun. Selain itu juga menuntut
terdalcva, agar didenda Rp 50
juta subsider 3 bulan. Aninya jika
tidak mampu membayar denda,
hukuman ditambah 3 bulan.

Atas vonis ini, baik Jaksa atau-
pun terdakwa menyatakan pikir
- pikir. Kasus ini berawal dari
Proyek tahqn 2012 lalan Ga-
jah Mada ditetapkan sebagai
kawqsan Heritage. Sehingga
dilakukan penataan atas jalan ini,
dengartmerancang Ialan ini den-
gan penataan pedisterian yaitu
proyek pavingisasi. Kemudian
dianggarkan Rp 3. 150.000.000,
selanjutnya diproses tender.
Salah satu pesertanya adalah
PT Alit Wrajaya dan milik ter-

awaran i,5 miliar. yang direkurnya adalah Ngu-
a itu, selain pe- rah Kosala Cakrawerthi yangTak

mena
garap

er untuk meng- juga terdakwa dalam kasus ini.
juga ditetapkan Dalap pelaksanaan proyek

ini, tidak sesuai dengan peren-

z

gari .Detail Engenering Design
(DED), terfadi perubahan vol-

lenga[

radudg (Sfrigai Badung). Wa-
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-Pn
siq
Rp

miliar. "Nanti
diaterlambatdiaterlambatd
jutairui'papar

Namun,pihal

PUSI( 7

Dessy

kepada

[DCK)Ka-
. Pasalnya,
teraulcam

17 miliar.

san/yes)

denda

proyek
proyek

me-

-an-

kon-

I
;arRp
Rp 17

hari
Rp 17

pen-
I l).

ta pe
Pe

al I senila
nRadung
proyek pr
perhatian

sanksi

Puskesmas

darinilai
enghitun
seperseri

mulairne
kemarin (1

; denda
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alti pada aual Dr
jatuh ternpo. B
beraklfr pada ta. 23
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Retfibusi,

Diduga Bocor, Kendap{ 60 persen untukPemkab
sejak pungutan retribusi

Namun

Banyak yang Lolos pal sbkS'ang, kan tidak
pernah tercapai. Setor€
di bawah target hingga

masuk jauh .

NEGARA - Harapan Pemkab lern juta setiap

mendapat Pendapatan Asli Daerah I t ) tahun. Ttdak retribusi
dari retribusi ternlinal manuver G ' itu didurga karena terjad

banyak kendaraan yang
akibat

belum bisa terwujud sesuai target v

dipasang. PenyeQabnya diduga karerf, t
jadi kebocoran a$ibat ulah olcrum-of r
petugas yang berfugas disana. 

ll

parkir manuver. Lolost
tama bus AKAP dan tr

araan teru-

karena oknum petugas

Renibusi kendafaan yahg misuk terfrl pos pertigaan jalan
manuver Gilima[rk sejak Minggu ( 

l ).
]r

terlihatoknum
Pemungutan retribusi parkir marft garahkan bus AKAP dan
yang mengguna\an payung hulcrm ['t
Iembrana Nomol 14 Tahun 2011'tefLt

pelabuhan melalui jalan
Gilimariuk dan

Retribusi lasa Us{ha tersebut diltelolrl atau kemet. Padahal di
perusahaan dae{ah (perusda) femtfr a,

t-
sudahadarambuyang
kendaraan dinas dan
ang antar kota dalam

Sdtiap kendaraan$ang masuk parkir r$
ver sebelum masfrk pelapuhan Gilinf r
dikenakan tarif Rp l.000untuksepeda rpr,

Rp 2.000 unruk rhobil pribadi atau ri'r

yang boleh melintas. kendaraan
lainharusmasuk

sejenis dan Rp 3.000 untuk kendaraait
sar seperti truk, bfirs sedang dan bus [,t
Pembagianya 40 $ersen untuk Perusdlri

hari ada duaratus lebih
lolos langsung ke peJ

retribusi dari terminal

ya dan tidak pernah
KepalarDinas Pendal
kab lembrana Dewa

targeti'ujar
enda)Pem-

keFka dikonf ir' masi, Kan
Meirurut Antara, tahun

Kusuma Antara,
(12lll)kemarin.
14 lalu retribusi

terininal manuver Gil ul{ ditarget Rp
1.730.089.000 dan terr
1.387.632.000. untuk ta
1.922.332.N0 dan saml
masukharusekitarRp. I

Iisa{i hanya Rp.
rn inli ditarget Rp
Sepltemberyang

"Kitasempat
tanyakan, alasanya kal
raan yang lolos. Kita s

lebih dimaksimalkan,

,a banyak kenda-

melakukan survey dari

agar disana
kita pernah
a.00 sampai

pukul 00.00. ada sekita
keluar Balii' ungkapnya.

2000 kendaraan

SementaxaituPltDi Iembra-
nalMadpQudantr4yang
sah menlakui kalau retrib
memzrng paling jauh da

(erpi'
'rnanuver

Sehihgga

dirinyaklrgudianmt
erti ada p{mbiaran
ke pelabirHan. Dari I

evaluasi. "Sep-
yang lolos

saya sepuluh

dari Sopir

manuver. Setiap
; darr travel yangs darr travel yang
rhaqr. "Memang
nuvbr realisasin-

kendaraan yang akan I
dibiarkan lolosj' tukas d

nyeberang, lima
(norn/gup)
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