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iTerkait Galian C

Kadispenda Dipanggil
1 ,feneg Hukum

Amlfpufa (Bali Post) -
Sdkdal Karansasem Ir.

stafrlya sbperti
Adnya Mulyadi mengatakan,
lngasem berulang kali diparg-
rti ke Kejati Bali. Pemanggilangil aparaf penegak huku

itu terk{it masalah ga
pajak. 

I

Aclnyd Mulyadi men
pengusafa galian C sz

belum laha ini. Mereka

seperti masalah pembayar4n

bodong a[au tak berizi
staf kami di Dispenda

an hal itu di depan puluh4n
latangi DPRD Karangaseh,
L usaha galian C mereka ya$g
luka kembali. "Terus teran[,
berulang-ulang untuk me$-

berilran $enjelasan
Stafkamfl sedang m
C," kptadya.

Pdjabdt- asal Br

ini (masalah galian C -red).
asalah hukum terkait gali{n'l
mengatakan, pihaknya di

rni rnain-main atau memUi-
kini bertindak tegas. Begidu

Pemtab
C tanpa ini bertindak tegas. Begidu

rgasem menyampaikan su-
l galian C tanpa izin guna
sudah tak lagi memberikan
Lk berizin tak lagi dipuugut.

atas nama
kepada para

usahanya,
galian
atau rk penegak hukum menganggap

tanpa izin adalah salah. Padahal,t pajak dari
Kemenkeur memungut pajak ketika ada
jual beli galian
menegaskan, mempersilakan pengusaha

untuk mengurusnya sesudi
:laku. Kewenangan penerbl-

angbelum
atau peraturan
,plotasi sudah Bali. Sementara, izib

ruang (IPR) tetap menjadi kewenangah

dari$
tran+

A4
galiaf
keter{
tani{
pemaf
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wi darrna S.+h arta Ny atakan,
Siap Dipanggil

Gianyar (Bali Post) -
Laporan terpidan4 Nv-

oman Nuka (mantan Diilektur
Teknik PDAI\I Gia4yarj yang
menybret nama I Gede Widar.
ma Suharta terus didalami
S3jari Gianyar. Gupa meng-
\larifi kasi laporan ltersebui,
Widarma Suharta hreneaku
siap- memenuhi ppngg:ilan
keJaksaan. :.

Saat diwawancarai Sblasa
(2617) kematin, I Gede Widar-
ma Suharta menyat4kari bah-
wa dirinya menjabdt sebasai
Badan Pengawas (Bawis)
PDAM Gianyar mulailJuli
2012. Sementara pembtlatan
aturan terkait pembuatalr De-
tail Engineering Design (DED)
yang menjadi kasus korupsi
ini dilaksanakan pada 2010.

"Sepengetahuan qaya dari
dokumen fang afla di PDAM,
pembuatan DED dan tu{rjan-
gan kepada pegawai haiian
PDAM yang kemudian men-
jadi kasus ini, itu dituat oleh
Direksi PDAM padh t4hrrn
anggaran 2010," ucaply{.

Dijabarkannya. dokugnen
tersebut teriuang dalam lurat
perjanjian jasa konstrukqi no-
mor: PDAIWSPJK.SUIL|0I0
dan nomor: 05.BAMII/2010.
Pembuatan dokumen tersebut
sudah dalam masa pemdrin-
tahan Dewa Putu Diati se-
laku Direktur Utama-PDAM
Gianyar kala itu. "Semen[ara
untuk Bawas pada ?010 itujelas bukan saya. lka4ena
saya baru menjabatl setflah
ditunjuk oleh Bapak Bupati
per Juli 2012 sampai Oktbber
2013," katanya.

Widarma menjelas{an,
pernyataan ini juga suflah
dlberikannya s4at pgrsi{an-
gan di Pengadilan fipikor
Denpasar beberapzi tafun

Terkait Laporan Terplidana Kasus Korupsi PDAM

arta mengungkapkan bahwa
pihaknya pasti akan menin-
daklanjuti laporan tersebut.

"Tentu kita akan tindak
lanjuti ini, tetapi kita dalami
dulu berkas yang ada untuk
memastikan ada tidaknya
unsur korupsi dari Iaporan
tersebut," katanya.

Pihaknya juga akan
melakukan pemangsilan ter-
hadap terlapor yu-k"ni G"du
Widarma Suharta yang saat
ini menjabat sebagai Xadis-
nakertrans Gianyar. Pemang-
gilan sebagai terlapor meru-
pakan bentuk konfirmasi
kepada yang bersangkutan.
(kmb35)

a

lalu. Mesfri demikian, ia tetap
mengak{ siap bila kembali
dipanggll oleh Kejari Gianyar
untLl- mpngklarifikasi lapo-
ran dari { Nyoman Nuka. 

-

"Kalafr dipanggil untuk
mengklafifikasi laporan itu,
tentu ak{n saya penuhi, un-
tuk menflaskan sepengeta-
nuan sayF. uJarnya.

Sepetl diketahui. sebe-
lum merfrulai masa huku-
man emfat tahun penjara
4_i Rutan lKelas 2 B Gianyar,
Nyoman lNuka melauorlan
keterliba{an I Gede Widarma
Qgharla {alam kasus korupsr
PDAM Glianyar. Kasi In-tel
49l"ri G{anyar Ketut Sudi-

j
I Gede Widarrna Suharta

Ba[ fl trost

Bali Posv;ik
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\\1sat'//

temuanpemerik+n
Ketrangan(BPK).
aset daerah. Pemkot
melakukan
menirdi milik daerah
Selain itu. informasi
aset inijuga dihr
onlirie sebingga

jukan usulanyand

sudah hendesak untuk direrdsi.
Dalam raker tersebut 4engemuka de-

kat desa. "Ini

pengajuan sebuah rencana pembangunan
bisa mengetahui aset yang digunakan," ujar.
Ketut Budha.

Di sisi lain, anggota Pansus,Eko Supriadr
berharap Pemkot dapat melhkulan pen-
dataan aset-aset yang masih tersembunyi
di kawasan I-C-LC yang ada idi Denpasar.
IUengineat, selama ini keberhdaan fasum

Pemkot Din
Aset Daerah h ggake Desa-desa

a Inventarisasi v

rl
Denpasar (Bali fost| -

Persoalan aset masih

umum) dan fasos (fasilitas sosidl)
sebuah kawasan Lp sejatinya menjaili
lik daerah. Namun karena tfelum terdata
ngan baik, banyak fasos danfasun di-aq-

oleh pemrangan. olnl mohon bisa
lukan pendataan sehinggp bermanfaat
daerah," ujar Eko Supriapi.
erhadap sejrrm|66 pertanyaan itu, di-
r oleh Kabag Pengelola4n Aset Setda
Denpasar, Dezire Mulydni. Menurut-

nya, inventarisasi aset milik daerah sudah
dilakulan sejak lama. Namun" data tersebut

,l ,atidak bisa diakses oleh masyarakat umusr
karena menyangkut kerahagiaan. Sedan-
gkan untuk SKPD, sudah bisa mengakses
khusus yang menjadi asetnya SKPD ber-
sangkutan. "Kita sudah punya data leng-
kap tentang aset-aset yang menjadi miJik
daerah. Hanya, untuk aset desa berupa
kendaraan yang statusnya pijam pakai,"
kata Dezire. (krnbl2)

(raker) PansusVlil DPID Dinpasardengfn
Bagirm Hukum, Bagiah Aset serta instar[si
terkait lainnya, Selasa (2d? kemarin Rafit
yang dipimpin KetualPansus VIII Ketfrt
Budha didampingi Kebala Bagian Huk.+o
Setda Kota Denpfsarll Made Toya, me$-
bahas ranperda ftntafrg pengelolaan a$t
daerahl I(arena, Perdh No. 5 Tahun 20f2

Rcr5,

:_,
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ini mengaku sudah
hui pengunduran
a BDS Tanah Aron.
pejabat asal Pempa-
rmatan Rendane inin t(endang rni

n memberikan
ilakan tanya-

ke Bagian Ekonomi.
IKM Center itu tang-
abnya ada di sana,"

r $slt rtr/ /_

tigrag;r il
Titr;;i- f--H#j' tsat fl trost

'lJ'llJP - Deretsn hioe Xang tefpah$ tutup, harena mulai ini, pedagortg harut mentbayar retribusi Rp 14 ribu per hari

Gedungllenilai p 46 Miliar Nganggur

UKM Cente
Pemkab
membayar
iar yang di
tahun 2Ol2 itu

Pengelolaan
terhenti setelah
ness Developm
(BDS) Tanah
Sudarsana
diri. Otomati
Aron selaku pen

Amlapura (Ba
Pascaditingl

dung UKM Cent
lagi bisa melanj
gelolaan, karena

si Rp 14
hasil

lum la
mel
dtui
Na
tan
belum
penje
kan

gung
kata

ara
,usi-
vice

kan
nah
Ge-
tak

B

llr
la

pascamengundurka
sudah henyera
bali mandat pengelol
kepada Dinas Keper

pen-
na

diri
kem-

i dan
marin,
miWay
secara
di Jala

(26t7)ke-
Bagian Ekono-

mengakui
UKM Karangasem.

Kepala Dinas
I

Gajah Mada, Am-
gedung mewah

man
i be- lapura memangmen-_.

r\ePara ulllas 1\
Mindra yang dihubu
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jadi tanggung jawab Bagian
Ekonomi. Tapi, mengenar
pengelolaannya dikatakan
tetap berada di bawah tane-
gung jawab Dinas Koperaii
dan UKlvI. Pihaknya-perlu
mempertegas hal itu agar
tidak terkesan saling lempar
tanggung jawab. "Sama den-
gan Pasar Amlapura Timur,
asetnya berada di bawah
kami. tapi pengelolaannya
berada di bawah Dinas Per-
industrian dan Perdagangan."
kata Sutrisna.

Sutrislra menambahkan,
pemerinthh daerah terpaksa
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[dedgingat, sehar
gedring ini sangat

muncul dengan menggandeng
seluruh kecamatan untuk
menampilkan potensi seninya
masing-masing.

Seperti diketahui diketa-
hui, Sesuai dengan Perpturan
Bupati Karangasem nomor 6
tahun 2016 tentar:g Peruba-
han Atas Peraturan Bupati
nomor 4 tahun 2014 tpntang
Tarif Retribusi Pelalanan
Pasar Amlapura f imur dan
Pasar se-Kabupaten Karan-
gasem, para pedagang harus
dikenakan retribusi Rp 14
ribu. Hal itu mulai diberlaku-
kan sejak keluarnya surat
dari Sekda Karanplasem itu.
Sedangkan, untuk retribusi
parkir dikenakan kepada se-
mua pengguna parkir. Khusus
untuk karcis yang erkan digu-
nakan sesuai dengan yang
dikeluarkan Dinas Perhubun-
gan dan Pemadam llebakaran
Karangasem. (kmb31)

gunJung.
Sirtrisna menegasl

cap{ngelolaan BDS
Arorf dikembalikan I
Kopfrasi dan UKM,

:r, pas-
lanah
Dinas

ada I 
pembahasan

laan gedung UKM
fe,{epan. Tapi, t
|eprftusan. Salah

melakukan
retrribusi

iod di gBdung Ul
.mlapura. Sebab,

maka akan

!en[nggirhan pem
ietr{busi iyang seml
kanlpihak BDS Tar
lep{da Sekda Karr
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ila
MANGUPUflA, NusaBali

Keberadhan vila dilKabu-
lain, karena untuk melaku-
kan pembongkaran rasanya
cukup sqlit.

Sepedti diketahui, hotel
yang sudph berizin berdasar-
kan data dari Dinas Pariwisata
Badung t{hun 20 16 total 7.0 49
hotel yafg terdiri dari 155
hotel bintang,849 hotel non
bintang, 45 kondotel. Kemu-
dian untuk pondok wisata ber-
jumlah 1.I27, danrumah sewa
berjumlah 43. Total jumlah
kamar hotel, pondok wisata,
dan rumah sewa itu sebanvak
67.7t9 kamar.

Sementara Kepala Satpol
PP Badung I Ketut Martha tak
menampik adanya vila yang
diduga belum mengantongi
izin. "Yang disebut vila yang
bagaimana? Harus jelas dulu.
Ada cuma satu kamar jadi
vila. Mak4nya program bupati
itu bagus, lakukan pendataan
ulang. Baru setelah itu segenap
instansi turun ke lapangan,
sehingga bersama-sama bek-
erja. Bila belum berizin ada

. BPPT, berhubungan dengan
pajak ada Dinas Pendapatan.
Sehingga lebih optimal," tan-
dasnya.6 asa

paten Badung semakiri men-
jamu4 Sayangnya teriridikasi
banyak vila ta$ mengantongi
izin. Inil4h yang disorot Komisi
I DPRD Badung yang membi-
dangi soal perizinan. $ahkan
saat rapat RPfMD Bpdung
antara eksekutif dan legslatif,
Senin (2$/7), Ioebeyadaan vila
yaig didtga bodon! jadi salah
satu penibahasan. I I

Anggota Komibi I IDPRD
Badung I Made Dupm{ mela-
lui sambungan t{lefon, Se-
lasa (26 / 7 ), meryrbefrar\an ada
banyak vila yang di{ugaibelum
berizin. f umlahnya *kit4r 420-
an vila. "lya betul, bfsa diicek di
perizinan. 420 vila fang;belum
berizin. Kebanlpkafi betada di
Kuta Utara, ternias{< beferapa
di Kuta Selatanj' katanyh.

Politisi asal Uqg[sarf, Kuta
Selatan, itu menyafakafi den-
gan-status tak bedizinl maka
vila-vila ini sangat m{ngkin
tidak bayar pajak. [4ak{nya ia
mendesak supaya fl em(rintah
mengelu'arkan re$ula!i agar
vila mengurus peri{inari. Men-
urutnya, k9p9tin4! peinerin-

termas
mikian
berapa
berizin

ping terkait pajah
atrnanan vila sangat

rena dikhawatirkan
;tak mengantongi izin
ini tak memiliki kea-
:andar karena luput
altaan pemerintah.

lima sampai melati,
k vila. Dengan de-
iperoleh data pasti
umlah yang belum
lan sudah berizin,"

kan izinl vila dan akomodasi
pariwis{ta. Duama berharap
ada sinefgi antara Dinas Per-
izinan dfn Satpol PP agar ke-
beradaafr vila bodong dapat
terendu$. Bila sudah ada data
pasti bafulah dicarikan jalan
keluar ppakah dibuatkan
perbup ]atau regulasi yang

d_ungUngkapv
elumBerfuin

elas untukmeningkat-
lanatan daerah.

tah juga
kan pe

Dis
faktor

ang jumfah hotel yang ada di
wilayahfrya. Mulai dari hotel
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nya saya sangat
rtruksi bupati agar
lurah mendata ul-


