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Tak Mlncul di Rancangan APBD perubahan 2016

Dewad Kembali Pertanyakan
Pembangunfln Ruang Fasilitas

diskusi, maka diput..rf,un
pembangunan ruang fasili-
tas dewan tetap akan tereal-
isasi pada 2017 mendatang.
Namun untuk ketersedipan
dananya akan dicarikan
pada dana terkoreksi ke{ika
melakukan verifikasi APBD
Perubahan di provinsi.
Mengingat setiap verifikasi
selalu ada dana terkoreksi,
sehingga bisa dimanf{at-
kan untuk membuat DpD.
(kmbr2)

Berita ini bisa dikomentari
pada acara Cilra Bali

Radio Global FM

Pukul 08.00 - 09.30 wita.

lr
yatni.I Gede Cipta Su{ewa
yahg lFga prmpro renqvasr
ruang sidang dewan men-
gufigkapkan, tidak muncul-
nvh dana DED tersebut kar-

".r{ 
d.tu- KUA (kebijdkan

unium,anggaran) dan FPAS
(p{ioripas plafon angghran
sehentara) tidak ada.

Meski demikian, Qipta
Sudewa menyatakanlada
alternatiflain yang bis{ dit-
erapka,n. Untuk pembuhtan
DED yang memerlukan ilana
tidak terlalu banyak, bisa
dilakukan pada APBD Induk
2017 d,engan cara penunju-
kafr langsung. Sedangkan
fislknva akan ditenderkan
dafr pepbangunannya {etap
pafla 2p17 mendatang. lj@
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Soal Reklamasi

Bafi lfqggil Ketegasan Qtkapl Jokowi
Pasubayan Bendesa Adat Bah Tolak
Reklamasi.

Apalagi sekarlang
gajukan perrnphor
lokasi kepad{ Ke

"38 desa adat telah menyatakan
sikapnya menolak reklanrasi dan akan
terus membesar,'1 qj31 Koordinator
Pasubayan Desa Adat Bali Tblak Re-
klamasi. Wayan Swarsa. Meprurutnva,
perjuangan menolak reklanlasi Teluk
Benoa adalah soal keyakinad dan nilai-
nilai spiritual masyarakat BaIi untukdan Perika

khir 25Ag melestarikan alam. Mestir\ya luara dari
pqsyarakat adat Bali dapaf menjadi
kekuatan bagi pemerintalr-u$tuk tidak
qgmpgrpanjang izin lokasi feklamasi
Teluk Benoa.

Direktur Eksekutif W lhi Bali
Suriadi Darmoko mena bahkan,

perpan-pemerintah mesti rnenola
jhngan izin lokasi jika me:
rhasyarakat adalah pema

ganggap
rgku ke-

enfingan terbesar dan tertinggi dari
an$sa ini. "Saat ini, masyarakat Bali
an $eluruh masyarakat yang memiJiki
erliatian pada upaya penyelamatan
ngftungan hidup, tinggal rnenunggu
etdgasan sikap dari Presiden. Apakah
kan berada bersama masvarakat Bali

dijadikan per{imbangan oleh pemer-
intah pusat uiltuk segera mengambil
keputusarl ydng berpihak kepada
perjuangan rakyat Bali. Dalam hal
ini menolak perpanjangan izin lokasi
reklamasi dan membatalkan Perpres
No.51 Tahun 2014. "Aspek-aspek
teknis tidak bofeh mengabaikan aspek
sosial. dan falrthnya adalah rakyat Bali
menolak rek.lafnasi." uiarnva.

Gendo men[mbahkan, 
-pertemuan

dengan Dirjeh Pengelolaan Ruang
Laut dan Kephla Staf Kepresidenan
semakin menguatkan perjuangan
masyarakat untuk terus menyuara-
kan dan memperbesar gerakan tolak
reklamasi Teluk Benoa. Puputan akan
menjadi pilihan bagi masyarakat adat
Bali, jika sikap pemerintah tidak tegas.
(kmb32)

an kepentingan lingkungan hidup
engan mencabut Perpres 5112014,
tari berada menduhing investor dan
erijadi bagian yang akan menghan-

ur$an alam dan generasi yang akan
dat{ng," ujarnya bersama Khalisah
Khdlid, Kepala Depaftemen Kampa-
nye $an Perluasan Jadingan Eksekutif
Naslonal Walhi.
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{Vayan "Gendo" Suardana menga-

Itak4n, masifrrya penolakan reklamasi
[eldk Benoa oleh masyarakat harus
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Singardja (Bali Post)
Poladistribusi jatah

Dana Desa (ADD) me
masa perubahan
tahun ini mengalami
han. Akibatnya, add p
desa jatah ADD-nya
dibandingkandalam
APBDinduk2016.

Dalamrapat

desa yang menerima

D Berubatfr

ADD me

ada desayangmeneri
ADD meningkat dari
terimasebelumnya. S

dan para kepala dinas lingk
Pemkab Buleleng. I

APBD PIjRUIIAHAN -Badon Anggaran di DPRD Bule-
\eng membahas rancanEdn APBD Perubahan 2016 di
rcirtg gubungan honrisi Kqnis (1A7) kemarin.

mengundang kekhaw
Iembaga dewan di
Buleleng. Untuk itu,
mendesak eksekutif
mensosialisasikan
pola distribusiADD.

Hal itu terungkap
rapat antara Badan
(Banggar) dengan
membahas rancangan

, oerubahan 2016 di r
gabungankomisiDPRD
leng Kamis (1417) ker
Rapat dipimpin Ketug
gar Gede Supriatna.
iekutif hadirSekkab
Ir. Dewa Ketut PusPaka
bersama Kepala Badanl
canaanPembangunan
(Bappeda) Gede Dharmaja

Sekab Buleleng Ir. Dewa
Ketut Puspaka, M.P. men-
gatakan, jumlah total ADD
di Kabupaten Buleleng tidak
ada perubahaq. Sesuai doku-
men APBD inP.uk, Buleleng
mengucurkan .dDD senilai RP
130 miliar lebih. Menginjak
perubahan anggaran muncul
perubahan petunjuk pelak-
sanaan (uklak) dan petunjuk
teknis (juknis) pengelolaan
ADD dari pemerintah Pusat.
Sebelumnya, ipdikator Pem-
bagian jatah ,{DD berdasar-
kan data kenliskinan Yang
dikeluarkan Badan Pusat
Statistik (BPS). Saat ini. in-
dikator mengacu data rumah
tangga miskin (RTNI) yang
ditetapkan di daerah. Atas
perubahan itu otornastis ja-
tah ADD antara satu desa
dengan desa ydng lain men-
galami perubafan. "Ini hanYa
perubahan pona penrbagian
alokasinya. Jika sebelumnYa
memakai acuan kemiskinan
di BPS sekarang memakai
data kemiskinan di daerah.
Termasuk ada indikator lain
seperti jumlah dusun, seh-
ingga ini yang menyebabkan
ada penumnan dan satu sisi
ada penambahap jatah," tegas
Puspaka semlari diiyakan
Dharmaja. (kmp38)

anggaran
yang jatah
dipastikan

tersebut.

i perubahan
ini. Bagidesa

-nya turun
menggang-

kan, memasuki mas{ Pe
rubahan anggaran iqi
ADD di daerahnya
berubah. Dari penelus
yang dilakukan, bebe

hingga Rp 200 juta.
Dia mencontohkan

KecamatanSukasada

gota Banggar DPRD l
Mangku Budiasa menj

tal penurunarurya RP 12lmi
iar. Namun sebaliknya.l ad

Hal senada diungkagkan
anggota Banggar lainnya Put u

Mangku Merfayasa. Politisi
asal Desa Bdnjar Kecama-
tan Banjar inil menerangkan,
dari total de$a di Buleleng
ada 62 desa j[tah ADD-nYa
turun. Semeintara ada 72
desa yang menerima kucuran

bertambah. Untuk itu,

gu program $embangunan
yangsudah di{usun oleh desa

desa mengalami penun
jatah ADD dengan nilai
bervariasi antara RP
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, ISemasuki peftengahan tahun 2016, beberapa Sat:
uad K$rja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten
Bulelehg angBorann5ra terpaksa dipangkas. Besara-
nnya lervaria,si. Terbesar 55 persen dari anggaran
yang dialokisikan pada APBD induk 2016. Anggaran
yang ti[ak tetealisasi titu dialihkan untuk membiayai
progrNm yan.g memb$tuhkan sokongan dana dalam
pertenpahah tahun i+i.

Hal {tu terungkap daham Sementara hasil pengu-
sidang paripurna dengan rangan anggaran telah dikaji
ag$rda penyampaian nota denganproporsionaldanpen-
perftanf ar Bupati terhadap galokasiannya juga dinilai su-
ranfan$an APBD Perubahan dahtepatuntukmenuntaskan
201b, I{arnis (1417) kesrarin. program di SKPD lain yang
Sidang dipimpin Ketua De- lebih urgen urttuk menjawab
wan Gpde Supriatna flan kebutuhan masyarakat.
eksekudif dihadiri WakillBu- Dia juga mengatakan, da-
pati drf Nyoman Sutjiflra, lam perubahan anggarantini
Sp., OGI ' pemerintah tetap fokus irn-

Berdasarkan dokumen tuk melaksanakan progrbm
ranfangfanAPBDperubahan. strategis seperti pendidilpn,
per,]uru{an anggaran terjadi kesehatan, pertanian. dan
pa'lb S{tuan Polisi Pamong infrastruktur. Bahkan, da-
PraJa ($atpol PP). Lembaga lam perubahan ini anggaran
i;ri lsebblumnya menerf ma untuk bidang ini mengalami
angfar{n Rp 5.15 miliar. [VIe- peningkatan. ''Setiap mem-
ma$ukilpertengahan taliun. bahas perubahan anggaran,
ang[ar{nnya turun menliadi saya kira sudah biasa ada
np h,t4 miliar. Kantor fer- penurunan. Khusus unluk
pusfakqan dan Arsip Da{rah SKPD yang anggaranrlya
jued m4ngalami penuru{an. dikurangi itu karena pro-
Sendrula anggaran yang diftel- gramnya belum berjalan dan
ola Rp 1,5+ miliar kini trirun dialihkan untuk membiayai
mefiadi 1.09 miliar. I p"og"um yang lebih penting,"

Demikian pula Badan katanya.
Perilberldavaan Masvarakat Sementara itu, Wakil Bu-
aarf p4-erintahan Desa pati dr. Nyoman Sutjidba,
(BP[4-PD) dalam perubahan Sp.OG. mengatakan, penu-
ini anggrannya semula Rp runan anggaran di bebera-
5,57 mlliar kini anggaran- pa SKPD itu bukan berarti
ny4 turlun menjadi Rp {,a0 lembaganya tidak mampu
miliar. Penurunan angg{ran melaksanakan program atau
ini ryrencapai 1,17 miliar {tau kegiatan yang direncanakan.
21,Q8 pErsen Namun, kebijakan ini sudah

SelaIn itu, Dinas Per- melalui pengkajian matang
hubungfln (Dishub) sebefum dan h'asilnya memang ada
perubahan mendapat d[na prbram dan kegiatan yang
Rp 6,73 milir. Memasukir pe-. sifatnya tidak terlalu urgen,
rubaha{ anggarannya turun sehinggamasaperubahanini
me+jadl Rp 6,03 miliar, seh- dilakukan penyesuaian. Ang-
ing$a r{sionalisasi anggaran garan yang tidak terpakai itu
di lFmbhga ini mencapail Rp kemudian dialihkan. sehingga
703164 juta. I program yang urgen dan me-

Itetrla DPRD Buleleng merlukansokongananggaran
Gede Sdpriatna usai sidang dapat dipenuhi hingga tutup
mengatakan, penurunan tahun 2016. "Kalau yang tu-
anggaran beberapa SKPD run ini sudah berdasarkan
ini pad]a masa perubahan kajian tim. Khusus untuk
merupafl<an hal yang biasa. programstrategisyangsudah
Kebijakhn menurunkan oleh disusun itu kita sokong ang-
per4erirltah juga dinilai su- garannya melalui perubahan
dahlberdasarkan kajian yang ini, sehingga program yang
me{yef utkan kalau SKPD urgen itu terselesaikan hilg-
ber$an$kutan programnya ga tutup anggaran nan{i,"
belum b[sa ber]alan:o,l-1 jelasnya. (kmb38)
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lB,Bararr ur ueuefa-
itu bukan berarti

nya tidak mampu
akan program atau
yang direncanakan.
rebijakan ini sudah
rengkajian matang
lnya memang ada
lan kegiatan yang
,idak terlalu urgen,
masa perubahan ini
r penyesuaian. Ang-
rg tidak terpakai itu
Ldialihkan, sehingga
rang urgen dan me-
sokongan anggaran
enuhi hingga tutup
16. "Kalau yang tu-
udzih berdasarkan
m. Khusus untuk
;trategis yang sudah
tu kita sokong ang-
melalui perubahan

rgga program yang
terselesaikan hipg-
anggaran nan{i,"

(kmb38)
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30 Paket Tender Jalani

llvlulai Qikerjakan
Amla$ura (Bali Post) -

Dirl.rs Pekerjaan Umrrm]1PU) Bidang Bina Marga Kalanr
sas,.rr1 rahun ini cukup dipLrat.ibuk. Sebanyak 30 paket
tendef jrlrrn dan jernbarrrhr rudah melalui proses tendef
dan tdken kontrak dengan pihak rekanan. Saat ini, selurul
pakct tcnder tersebut mulai tahap pengerjaan, merata di
seluruh kecamatan. Kepala Dinas PU Nyoman Sutirtayasa
meng.f tirkirn hal itu Kamis, ( 11/7i kenarin.

Da{. Jri pakpr lpndtsrlpIJ,'hur. kat. SLrtirrayasa. l;paket
di :rlder'nr-,r hor'.iurnhpr deri DAK lnfrasriuktur iLrblik
Da, r';rfr rll'Dr. Totul pagrr l).\K rrrr m('ncapui Rp 69 rrriliar,
Selulrihn1|a dipoluunLrkarr] untuk peningkatan ruas jalari
k:rbupaterr tersebar di seltr{Lrh k,'camatan. M ulai dari Kcca.
roatan Ktrbu t paket. Abarfg 3 p:rker. Karrngasem 2 paket,
Manggis -l pakcl. Se)at 3 pfker. Rendang Z paket. Sidemenlvranggrs I pal{ct.5etat J pfkct. Kendang 2 paket. Sldemen
2 pak{t. drrn Bebandem 3 lakcr.

Sel{in peningkatan aksps jalan. khusus di Kecamatan
Bebariderq. juga termasuk fembangunan jembatan baru Kel
cica-nqfBu{rgaya. "Selain D.!K iui. tahun inijuga dibantu darl
BKK-f'o.fisi scniui np :]i -ili". (kontrikRp 1,T miliar)
unt uklpt:nlingkatan rrras jafan Tista menuju Kertamadala,'l
kata qutiftayasa saat didainpingi Kabid Bina Marga Gustl
Ayu \r'r,rrlan Sugianri. S'f.. l\1.T. dan Kasi Pembangunan,
Pcningkadan dan Pcmelihitraan Jalan (P3Jr Nengah Bayu
Permana. S.T.. l,I.T. l

Ayrf Srlgianti menamb[hkau, DAK tahun ini trntuk
Karanlas{m meningkat cufup signifikan. Paket tender dari
DAK $enpapai 17 paket ihi, jauh meningkat dari tahun
sebelufnn;la yang hanl'a enum paket. Hal ini terjadi kar-
ena polubhhan sistem dari pem(.rintah pusat J'ang semula
menggun4kan sistem penghitungan fiskal, kini rnenjadi
berda$arkan usulan daellh. Total usulan Dinas PU ke

pai Rp 91 miliar. Realisasi ke

lalu.
APB

Ba

I.5 miliar', termasuk untut pembangunan jembatan yangj
scmpaf ambruk di Kecamathn Sidemen. Pembangunan jem-
batan haru akses dari Desl Sangkan Gunung menujr.r Desa
Sidem|n tcrsebut menghafiskan anggaran Rp 3.5 miliar.
''Beso{ (h4ri ini -redt. tim rkami akan meninjau ke lokasi
jembatarr ltu. kata Bayu Permana.

Total pagu anggaran yarg dikelola Bina Marga dari sdlu-]
ruh sumber dana tah un rni {r,.ncapai Rp t00.{149 miliar. Dari
jumlah it{, realisasi kontr'{knya mencapai Rp 83,3 miliar.
Khusus srimber dana dari DAK. selisih pagu dan realisasi

APBD, untuk peurbangunan ruas jalan baru mencapai Rp
6.3 miliar. bcrkala Rp 6.2 miliar. dan untuk peningkatan Rp

Edisi

Hal

. aumnf., I ltl a,.,rr aolg

l3

tahtrn ini

(Rp 2,2
1,6 miliar),"


