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Fraksi

kapkan, dari laporan disam-
ukkanpaikan tersebut

masih ada yang perl
kanpada tahun ini. IV

soal Silpa yang masih
dicermatidengan
pan tidak muncul la
besar. Terlebih, m
yang perlu dana unt
lainnya. Karena itu
meminta pihak e
lebih realistis dalam
perencanaan yang

Silpa yang tinggi saja
terjadi akibat nyang
dilakukanoleh

I pan belanja tidak lang.
nggarkan sebesar Rp 2,3

na beberapa waktu
nyampaikan laporan

Ternyata, realisasinya
1.7 triliun atau hanva

"Saya melihat irli
dari penghematan

Ini akibat perencanaan
rang bagus," kritiknya.
senada disampaikan

Putra Ariewangsa
aksi Demokrat. Silpa
nggi tahun lalu patut
gkan, karena sejat-
sih banyak yang perlu
rn dana. Misalnya in-

r. pendidikan mau-
ehatan. "Memang ini

Inuhnya kesalahan
ini akibat kurang
semua pihak dalam

APBD 2015," ujar
I Sanur ini.

mnya, Wali Kota Rai
di hadapan sidang

: agar
ncang

gi Silpa, katanya,
dari perencanaa4 pem
yanglebihbaik. Sblain
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Hal
at-

a,Perencanaan r
bih Realistis

anggaranjuga harus
listis mungkin seh-

terserap dengan baik.
Lcontohkan, belanja

ang terdiri dari belanja

.'nya mpaikan laporan
3ungjawaban pelaksan-
tD 20f 5 Kota Denpasar.
ndapirtan daerah. Wali

Kota Rai Mantra merencanakan
Rp 1,8 triliunllebih. Namun
yetng berhasil ditealisasilan Rp
1.7 triliun. Demfian pula un-
tuk belanja daerah, dirancang
Rp 2,03 triliun lebih, realisas-
inya hanya Rp 1,75 triliun. Se-
dangkan untuk pendapatan asli
daerah (PAD) yang dirancang
R1t 724,49 miliar lebih. berhasil
melampaui target 7,14 persen,
yakni Rp 776,2L miliar.

Sementara untuk APBD Pe-
rubahan 2016 ini, Wali Kota
merancang pendapatan daerah
Rp 2,p5 triliun, meningkat Rp
38,70 miliar dibandingkan pada
APBD Induk. Pendapatan daer-
ah ini meliputi pendapatan asli
daeralr (PAD), dana perimban-
gan (DAK, DAU, dana bagi hasil
pajak dan dana bagi hasil bukan
pajak), serta lain-lain pendapa-
tan yang sah. Sedangkan untuk
belanja tidak langsung, Wali
Kota merancang Rp 1,26 triliun
dan belanja langsung sebesar Rp
1 triliun lebih. Ini artinya, APBD
Pc,rubahan 2016 dirancang
delisit Rp 216,94 miliar. Defisit
iru akan ditutupi dengan pembi-
ayaandaerah yang dirancang Rp
276,94lebih yang diperoleh dari
Silpa 2015 lalu. (kmb12)

dibuat
ingga

Ia
daerah
langsu
sungd
triliun
'hanya
86,36
bukan
semata
yang k

Hal
A.A.
dari F
yang
disay
inya
diberi
frastrr
pun k
bukan
eksek,
cerma
pembaJ
politisi

Se
Mantr
parip
lalu, :

pertan
aan

Sil$

sorotan, yakni
perhitungan



Sub Bagian

'i {...11 ,tr/ f,

jrli_ql.,.il
Ttilr,l*$'-lH#/"

H u masl d.] n Tata Usa a BPK Rl Perwal<ilan Pr'ovinsi Bali

i, Penc airan

I Made
Made

mencairkan
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57 persen
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panda.
S.Sos.

sesuai ketentuan undang-undang,
,motong sejumlah yang semestinya)morong seJumlan yang semestrnya
nggaran, itu merupakan laporan
sa, bukan di rekening dalam APBD.

(]t)
,,,'.;' rl !''i. -..

,,ir':'";i' i, ,1i .i1.
ntti\:,m'' 

r/d'\r '

dalam
perta
untuk

Kep
(BPM-
Setda

dengan
kini
tahap

rendah,
sebesar

pencarran
.. Kalau tal

DPRD
Gede
ini.
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Dalam
APBD,
tidak
itu
memang
karena
kita a
AP

igat disayangkan Fraksi Demokrat
an ulnumnya yang dibacakan A"A.
Llam sidangparipurna, belum lama
masih memerlukan anggaran yang
;a justru menyisakan angga.tani
dan Anggaran DPRD dengan tim
Setda Kota Denpasar Made Wldra
lanya, posting dana desa sebesar
uai amanat undung-undang. "Kita

BaI fl itros{

dila-kukan Pemkot
Bila sebelumnya

p atau periode, f'a dua kali saja. I
April-Mei 2016.

da
rannya tidak
pendud

t kerja antara
Bagian Keuanl

kondisi itu.
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un
Datra D

Denpa{ar (pali post) -
Prosef pe{cairan dana

ujar
tahun ini sedikit berbeda

dicairkan sebanyak tiga kali,
.hap pertama 60 persen dan

program
dana

hdrus dilakukan

di rekening
k1t1 terairsn;ia (kmb12) -

L

a didampingi Kabag Keuangan
belum lama ini mengatakan,
sa tahap pertama. Sekitar Rptahap pertama. Sekir

masing-masing desa.
Lktik desa. Misalnya j,
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PakRudi
melalui 1

seperti dulu,"
Kejari Gianyar
akhir pekan

Atas kondisi i u, dia tidak
serta merta men
terdakwa, apalagi rperelra sangat
kooperatif selama i$i. "\t[ajar saja

pihak

Dewa Putra dan I N$oman Nuka

melayangkan kasasi lmelalui PN
Dehpasar.

Namun, hampir Fatu tahun

divonis bebas oleh Fengadilan
fipikor Denpasar p{da Januari
2014 lalu (meskipud ada hakim
befo endapat bed al d.is$en ting oPin-
iodl. Kejari Giany{r langsung

dan Nyoman Nuka. ]Seperti Per-
nah diberitakan, sefelah Letiga
terdakwa yaitu Dewd Putu Djati,

kagasi yang diajukan itu tanPa
kejElasan. Kejari Gianyar Pun
lallr mempertanyakPn memori
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DAM GianyarMisteriuip
t

Denpasar (Bali Post) -
Kasus dugaan korupsi PDAM

leneh. $ebelumnya, Pengadilan
yang diajukan jaksa penuntut u
ke Mahkamah (MA). Kini s
Pasalnya, Keja
dan salinan pu

yang b
dan saiinan putusannya mistdriu! karena tidak diketahui keberadaannya.

"SaficekkeP , oleh
ctikirim

Begitu saya cek
Gianyar.
Gianyar,

pihak pengadilan ku be-
gawatIum menerima

ini, ada apa kok ini?
Apakah mesti say t lagi

mdnjatuhkan hukunfian 5 tahun
urituk Dewa Putu lDjati serta
vohis 4 tahun untuklDewa Putra

lalir mempertanyak[n memori
kagasi yeing sudah diajukan ke
M{ padaidwal 2015 l$lu. Setelah
berburat;' barulah ditetahui jika
mehori khsasi tersbbut tidak
perfrah sampai ke ${A karena
!"ti'- {!i{gr aQs {vqwku tti

PN Denpasar. Akhirnya, pada
Agustus 2015 lalu Kejari Gian-
yar mengirirnkan ulang memori
kasasi. MA merespons kasasi itu,
dan kasus kompsi kegiatan Per-
encanaan teknis pengadaan jasa
konsultasi pr:mbuatan d,etail en-
gineering d.es,gn (DED) di PDAM
Gianyar dinyatakan terbukti
bersalah. Putur;an PN Denpasar
pun dianulir serhingga para ter-
dakwa yang sempat bebas kini
siap-siap harus masuk penjara
kembali. (kmb37)

Mesti terkesan dipingpong, dia
mengaku selalu berkoordinasi
dengan pihak terdakwa. Bahkan
terkait putusan korupsi PDAM
Gianyar untuk Dewa Putu Djati
(mantan Direktur Utama), Dewa
Putra (Direktur Umum), dan I
Nyoman Nuka @irektur Teknik),
kata Herdian,, mereka juga siaP
datang Senin ini tanpa dipanggil
melalui surat resmi.

Dalam putusan MA tersebut,
menganulir putusan Pengadilan
Tipikor Denpasar yang mem-
bebaskan ketiga terdakwa dan

merelra tidak rnau dilakukan ek-
sekuEi jika mereka belum terima
salinpn putusan. Persoalannya,
kamilsendiri sudah terima salinan
putu$an dafi MA via kantor pos.
Teta$i secara pmsedural, kan pen-
gadil[n yang menerima salinan
itu r{enyampaikan ke kami dan
terda[wa." uiap Herdian Rahardi
menl'{ikapi misteriusnya salinan
putu{an tersebu$.".

Se$agai pihak eksekutor, JPU
masi| tetaP menuJrggg hingg-a
Senif ini dan baka[ kembali
mengf cek ke Pengadilan Gianyar.
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rplnunda{r'l Fengalihan Wewenang

lik Si4pkan Anggaran

{biayhan SMA/SMK
li Sost) - i

rd{an pengalihanl wewenang pengelolaan SMA/SMK ke provinsi,
ikafr (Disdik) Bul{leng hingga kini belum menerima secara resmi
cseput. Namun, Disdik telah menyusun program kerja, termasuk
angfgaran pembia|'aan sekolah. Terkait guru atau pegawai tata
lali diverifikasi, s{atusnya tetap di kabupaten. Hanya saja pemba-
re$a masih menufrggu, karena anggarannya be,lum dialokasikan

Bali Post/tmb3a

Gede Suyasa

2016l?017, Disdik tidak lagi
men;.irsun program kegiatan
term{suk anggaran dalam

angg{r.an yang selama ini
disiap[ran akan dialihkan un-

' APBq. Bahkan waktu itu,
setel: r,Lr diambilalih_ provinsi

Terkait status guru atau
pegawai tata usaha, menu-
rut Suyasa administrasi
termasuk data-data peting
lain menyangkut guru dan
pegawai ini sudah diusul-
kan sesuai petunjuk dari
pernprov. Untuk sementara,
status guru dan pegawai ini
tetap berada di kabupaten,
hanya saja untuk keper-
Iuan gaji atau tunjangan itu
menunggu proses anggaran
di rlaerah.

Ketua Dewan Pendidi-
ka:n (DP) Kabupaten Bule-
leng Grrsti Ngurah Agung
mengatakan, terlepas dari
pernbatalan tersebut. baik
provinsi dan kabupaten
segera mengambil langkah
agar tidak mengganggu
pr(rses belajar mengajar
(PIIM) di SMA/SMK. Apalagi
pernb4talan ini berbaren-
gan dengan tahun ajaran
baru 2016i201 7, sehingga
sekolah yang memerlukan
pcrnhiayaan begitu besar ini
tidak mengalami hambatan
serius.'Kepala sekolah, guru
dan pegawai diharapkan
tidak perlu resah'dengan
keputqsan tersebut. Semua
lrn$uri pengelola sekolah
tetap melaksanakan tugas-
tugas, sehingga situasi di
sekolah secara menyeluruh
berjalan normal, tanpa me-
muncqlkan gejolak serius.
"Perlu [ikoordinasikan lagi,
jangan sampai pembelajaran
terganggu dan otomatis akan
melugikan siswa itu sendi-
ri," tegasnya. (kmb38)

gelolNan sesirai keputusan
MK. inemaksa Disdik kini
mehyr[sun program kegiatan

14 tentang Pemer-
rah.
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jqnjanS pendidikan SMP atau
SD. N[mun pernbatalan pen-
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dalamlbentuk RKPD Pendidi-
kan f irng dikelola di Badan
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Daer{h (Bappeda) Kabu-
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tanya.
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Kasus Korupsi PDAM

Kejari S[ap Jemput
Paksfl Terdakwa

I

da{n,.tig_a terdakwa kasus korupsi PDA-I\4 Gianyar yakni
I!"ltt.),Ii-voma-n Putra (mantan Direktur Umum) dan Ny-
r) dipastikan akan mulai menjalani masa penahanan,haii
lialVar mengancam akan melafrukan penjemputan paksa

i

, -uirluk menandatangani "Kalau pemeriksaan berkas sudah,.f4lif Selanjutnya mereka flx, tentu nanti a.kan ada pemang-
di{iring ke Rutan_Kelas 2 gila4 terhadap terlapor-sebagiiln)'lr. guna memular masa benthk konfirmasi. Tetapi kapantan{n. itu (pemanggilan:red) belum bisa
nerltara terkait laporan Ny- ditentukan," ungkapnya.
Nrlka yang _mgnyeret nama. Ketiga terdakwa kasus dugaan

at-{i ?em}ab Gianyar beri- korupsi PDAM Gianyar didat*a
l_Gpde_WS. nlhak Kejak- mela-kukan tindak pidana korupsi
Negpri lKejari) Gianyar akan dalam perencanaan teknis pen-
<ukan pemanggilan untuk gadaanjasa konsultasipembultan
'mapi laporan. Sudiarta men- detail engineering design (DED) di
rani pihahnya pasti akan PDAM Gianyar. Akibat perbuatan
rda$lanjuti laporan tersebut. para terdatwa, PDAM Gianyar
:ntti kita akan tindaklanjuti dirugikan sekitar Rp 2,6 miliar.
>ta{i kita dalami dulu berkas NamundalamsidangdiPengadilan
adai untuk memastikan ada TipikorDenpasar,ketigaterdakwa
rya lunsur korupsi dari lapo- diputuskan bebas sekitar bulan
rselr"rt," katanya. Agustus 2013.
.akdya juga akan melakukan Atas vonis ini, Kejari Gianyar
nggtilan terhadap terlapor, nrengajukan kasasi ke MA dan
i Gbde WS yang saat ini akhirnyadikabulkan.MAakhirnya
at qebagai pejabat eselon II menganulir putusan Pengadilan
rgktngan Pemkab Gianyar. Tipi-kor. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) i
Dewa Putu Djati (mahtah
oman Nuka (mantan Dirdloman Nuka (mantan Dirdktur Tekn
ini (2517). Kejaksaan I{egeri (Kejari)
bila terdakwa berupaya inengelak.

mengatakan, setelah drra kali di- akan
berikan izin penundaan, hani ini B Gir
ketiga terdakwa wajib dfekspkusi penal
untuk menjalani vonis dari Mah- Se:
kamah Aeune (MA). "Ya sbsuai omen

agai alasan, pria asal Tegall{lang me:
ini menegaskan, bila hal ifiu terjadi
akar^r_dilakukan penjempftan pqk- ini.

terlebih dahulu sekitar puftul p9.00 di
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akan digusur oleh Pemplbv
rn di atastanahnegara. Bgr-langirn di atastanahnegara Ber-

yang ditandatangani Stikda Cok
mkafi warga membongkar sendiri

Perlengkapan Pemda Klurgkung
jaya kemarin (2317). Akan tetapi,
skan ke Kantor Camat belum dia
lambat, kan tahu bawa surat ke

L a-i Pemprov Bali,
Apakah menyarankan

angkat kaki atau
terimasruaL tidak tahu

SetahuMahapya,
tanah aset Pemprov Bali. l

di

surat
Pemalun

mereka
jugadite
l Camat
informasi
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