
u[nlr"r"Sub Bagian Humas Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Edisi

Hal

Waliko Rai Mantra Sa,thp"ikan 1

Ranper a Per bahan APBD 201 6

(kiri) saat Rajrat Parlpurna, Senin (18/7).

dibandingkan angg3rqn induk
sebesar Rp 2,12Jriltun lebih.

Walikota Rgi Man.tra juga
menjelbskan belanja tidak lang-

. sung tersebut tidak hanya untuk
bgJanjq pegawai saja, tetapi juga

r0tltuk lbelanja hibah, belanja
bantuah sosial, belanja bagihasil
serta belanja bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga diran-
cang sebesar Rp 1,26triliun lebih
mengalami peningkatan sebesar
Rp 20,41 miliar lebih dibanding-
kan anggaran induk sebesar
Rp 1,24 triliun lebih. Demikian
juga untuk belanjq hibah dalam
mendukung fu ngsi penyelengga-
raan pemerintah kepada Badan/
Lembaga/Organisasi Kema-
syarakatan dirancang sebesar
Rp 53,09 miliar'lebih dimana
mengalami peningkatan sebesar

. Rp 19 miliardarianggaran induk
sebesqr Rp 34,09-miliai lebih.
Sedan$kan untuk belanja pada
anggaran perubahan tersebut
dirancang menurun sebesar Rp
6,07 nliliar lebih dad anggaran
induk sebesar Rp 991,17 miliar
lebih menjadi Rp 985,09 miliar
lebih.

Urituk rincian belanja lang-
sung tgrdiri dari belanja pega-
wai, belanja barang dan jasa
serta belanja modal dirancang
meningkat Rp 123,35 miliar
lebih sehingga menjadi Rp
1,00 triliun dari anggaran induk
sebesar Rp 884,94 milar lebih.

Diakhir penyampaian pida-
tonya Rai Mantra berharaP ada
koreksi yang konstruktif sehing-
ga apa yang dirumuskan akan
memberi hasilyang terbaik bagi
kelangsungan pembangunan di
Kotd Denpasar@

DENPASAR, NusaBali 715,45 'miliar lebih sehingga
target Pendapatan Asli Daerah
setelah perubahan menjadi Rp
740 miliar lebih. Dana perim-
banganlterdiri dari dana bagi
hasil pajak/bagi hasil bukan
pajak, dana alokasi umum,
dana alokasi khusus dirancang
sebesan Rp. 1.081 triliun lebih
mengal{mi penurunan sebesar
Rp 5,66 miliar lebih dari ang-
garan irfduk sebesar Rp 1,987
triliun ldbih. Sedangkan lain-
lain Pendapalan Daerah yang
sah terdiri dari pendapatan
hibah, bagi hasil dari provinsi,
dana penyesuaian dan otonomi
khusus serta bantuan keuan-
gan dari provinsi dirancang
sebesar Rp 230,75 miliar lebih
meningkat sebesar Rp 19,45
miliar lebih dari anggaran induk
sebesar Rp 211,30 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran terdiri
dari belanja larigsupg dan belan-
ja tidak langsung direncanakan
sebesar Rp 2,26 triliun lebih
meningftat Rp143,76 miliar lebih

Anggaran Penda
lanja Daerah (APBD)

n Be-
Den-

pasar Tahun 2016 1 pe-
triliunrubahan dirancang Rp

lebih. Mengalami peni
sebesar Rp 38,70 lebih

induk
h. Hal

dibandingkan a
sebesar Ro 2.01
tersebut dikemukakan

Den-
2016,

RD
(18t7)

Denpasar, lB Rai
Mantra saat
pidato pengantar
Peraturan Daerah
rubahan Anggaran F

dan Belanja Daerah
pasar Tahun
dalam rapat
Kota Denpasar,
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Direksi PDAM

I Nybman
Nuka memohon

penundaan
eksekusi karena

masih ada uppcara
keagarfaan.

I

GIANYAR, NusaBali
Kejaksaan Negeri IKejari)

Gianyar memberikan kpbijiJkan
kepada tiga mantan'dirfksi
PDAM Gianyar. Mereka yifkni
)ewa Putu Dtati (mantan DiFek-
rur Utama) PDAM, Dewa Nyoinan
Putra lmantan DirekturlUm$mJ,

dan I NyrNman Nuka (mantan
Direktur Tqkn ikJ terkait eksekusi
putusan Mehkamah Agung IMAJ.

Kebijakan itu yakni, re n-
cananya tiga mantan direkasi
itu dieksekusi untuk ditahan di
Rumah Tahanan fRutan) Gianya4
Red), sejak Senin (18/7). Na-
mun ditunda sepekan hingga
Senin (25l7) nanti. Kebijakan
ini dikeluarkan karena salah
satunya, Nyoman Nuka, mohon
penundaan eksekusi.

Senin (18/7), Kasi Intel Kejari
Gianyar I KPtut Sudirta menjelas-
kan, pemanggilan tiga mantan
direksi itu sebelumnya, Senin
(71/7), hanya dihadiri Dewa
Nyoman Putra dan Dewa Putu

Djati. Sedangkan, pemanggilan
Senin (18/7J ketiga mantan di-
reksi PDAM ini hadir di Kejari
Gianyar. "Namun dalam kesem-
patan itu, I Nyoman Nuka memo-
hon penundaan eksekusi hingga
seminggu kedepan karena masih
ada upacara keagamaan," jelasnya.

Ketiga mantan direksi PDAM
diterima oleh Kasi Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
Gianyar Herdian Rahadi sekitar
pukul 09,00 Wita. Permohonan
penundaan eksekusi akhirnya
diterima dan akan dilaksanakan
minggu depan. "Minggu depan
pasti dilaksanakan, lengkap
tidak lengkap eksekusi tetap di-
lal<sanakan," tegas Ketut Sudifta.

buat sura]t pernyataan dan ber-
lanjr data4g tanpa surat penrang-
gilan lagi lada pekan depan. -

Sebag{imana diketa6ur, pu-
tuan IMA menimbang pasHl 2
ayat 1jo oasal 18 UU Nomof 31

Tiga mantan direksi PDAM ini
menjadi terpidana setelah kalah
daiam kasasi yang dilakukan
Kejari Cianyar di tingkat MA. Di
Pengadilan Tip iko a De npasa r,
kasusnya dimenangkan oleh keti-
ganya. Sedangkan MA menqabul-
kan kasasi Jaksa Penuntut Umum
UPU). Dewa Putu Djati terkenahu-
kuman kurungan selama 5 tahun
dan denda Rp200 juta subsider 6
bulan k-urungan sedangkan Derva
Nyoman Putra dan Nyonran Nuka
dijatuhkan hukuman 4 tahun
penjara plus ganti rugi senilai
yang sama. Mereka tersangkut
kasus korupsi proyek DED fdetail
engineering design) Rp 200 juta
milik PDAM Gianyar. q cr6

Pidana Korupsi
na diubah
UU Nomor

Rp
terdakwa

Tahun



Sub Bagian Humas Tata Usahf BPK Rl Perwakilan f,rovinsi Bali

/\otf L rr I ol v

Giliran Perurakilan
i

E-^l.of rliperiksaFII ''l.[(lr\ur u
i

* Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan

Dinas DPRD Denpasar

Ppn'1eriksaan terhadap sejumlah 1Yi1"y." 
penghitunsal tqi?t-

,., T.l-, .-... -,

perwakila{r frpksi ini terkait dengan kasus N.-un, setetah ada hasit audit

dusa{n ferdin DpRD Kota Denpasar fl:#fi-"Ul?:*XH'#fji
yang SUd!h menetapkah SatU terSangka tisa kali lipat dari penshitun-
' e I I v ganawalkejaksaan.Didesak

DENPASAR, Nus{Sati Saksi-Faksi ini diperiksa secara Jngka kerugian, Syahrir me-
Kelaksaan N{gerl [Kejari) bergifiran sejak pukul 13.00 nyebutangkanyacukup besar.

Denpasar metatj,it afr p"-e.l Wit.-u dun maiih berlangsung "Hasil audit BPK sudah,ada,
iksaan 7 saksi Haldm kasus hingg4 pukul 18.00 Wita. cuma secara resml Delum.
dugaan korupsi perialanan Svdtr.irmengatakanpemer- Perhitungan kerugian kami
dinis fPerdin] bf,nn i<ota nen- iksaid ini terkait dengan kasus kecil tidak sampai Rp 1 miliaa
pasar, Senin (1B/71. Darl 7 dugaahPerdinDPRDKotaDen- ternya(a setelah diaudit BPK

iaksi yangdtperikia,pdianta- paJaryangsudah menetapkan tigakall lipat,"pungkasSyahrir.
ranva merrpakan pdrwakilan satu iersangka, yaitu PPTK Dalam kasus ini, penyidik
fralisi di OpnO Xot, $enpasar. [Pejabat Pe]Jksani Teknis Ke- awalnyam.eneliti berkas-berkas

Tujuh saksi y4ng {iperiksa, glatan] berinisial AAP. Terl<ait soal perjalanan dinas_yang di-
yaitu Ketut nudOi fjnggota femeriksaan anggota fraksi lakukanSKPDPemkotDenpasar
bPRD Kota Denbas{r Fraksi DPRD Kota Denoaiar Svahrir dan perjalanan dinas anggota
Demokrat], I lfitu pka Ma-. mengatakan karena anggota DPRD Kota Denpasar pada
hendra faneeoti OERn i<ota dewart inilah vans meniij<uti 2013 lalu. Pemeriksaan ini ber-
Denpasai nraksl (olk{rl, I Nyo perjalanan dinas. ;Merekla dit- dasarkan temuan BPK fBadan
man Tamayasa 1$rggqti DPhn inya apa saja yang didapat se- Pemeriksa Keuangan). terl<ait
KotaDenpasarFrdksi llndonesia lama perialanan dinas, proses perjalanan dlnas tldal{ wa}ar
Raya),KadekAgusAryhWibawa dan lial iainnya terkait per- yangmencapai Rp 500 juta.

langlou OpnD Xotj penpasar jalanan dinas yang selama ini Dari perunjukawalinilah,pe-
Fru"t<si enlnl, t fr4ade Kayun mereka il<uti,"iegiinya. nyidik ternyata sudah berhasil
(Direktur Baii Tr{vel paksina), Saap disinggu"ng penamba- meng_embangkan kasus ini. Pe-

Gede Sutiawan frhandier mar- han tefsangka dalanj kasus ini, nyelidikan yang awalnya hanya
keting Bali Travel Dakfina] dan Syahrlr meqgiyakan. Bahkan fokus di satu.perialanan dinas
IB Putu Sudlravantan]a ftrave] diprstfkrn dalaDr waktu del<at sa]a mengembang menJadr se-

Sunda Duta). alian f da penambahan ter- luruh.perjalanah dinas yang
'Ada dui saksi vane tjdak sanek{ dari Sekertariat DPRD dilakukan tahun 2013lalu. Darl

hadir dalam pemprit$ain, yri- Koti denpasar. "Kita tunggu hasilpe$yelidikaniniditemukar.r
tu Kadek Agus {rya Wlbiwa saja. Siapi yang terlibat pisti beberapapenyimpangandalam

fFraksi PDTPJ dan t-n quu Sud- akan kami !roses," tegas Kasi per.;alanandinasyangdilakukan
hayantana ftravel SundaDutaJi' Intel ]ang sudah 1 tihun L0 DPRD Denpasar selama satu
uiar Kasi lntel dan liilmas Ke- bulan"meniabat ini. tahun' Bahkan disebutkan ada

jiri Denpasar,Syahrir$agirsaat Untul< kerugian negara, kcrugiannegaramiliaranrupiah

_diteTur 
9i sgllqem$1t<s1a1. syahllltenyelqt cukgp bggar. dar9m KasY lltl =J r9a
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DanaADD Dipan$as,

Perbekel Mengeluh

62 desq jatah
ADDnya d.ipangkas

karena kebijakan
nalisasi
ggaran.

SINGAMIA,
Sejumlah

mengeluhkan
alokasi dana desa
pertengahan 2016.
ADD tersebut tel:

garan. Langkah itu j$ga henyen-
tuh dana ADD bagi +lurllh desa.
Beberapa desa, jatah lADDpyd ikut

dipantkas dengan kisaran antara
Rp 3ofjuta - Rp 100 juta lebih. Di
lain sisi, ada beberapa desa lain
malah ada penambahan pagu ADD
hingg4 Rp 1.00 juta lebih.

Badi desa yang jatah ADDnya
dipan{kas maka timbullah per-
soalarl baru. "Bagaimana kami
bisa mpwujudkan program kalau
seper{ ini {pemangkasan dana
ADD,Rled). Kami sudah sosial-
isasikan kegiatan, tiba-tiba tidak
terlaksana. ini kan bisa menim-
bulkanlpersoalan baru di bawah,"
ujar pefbekel yang minta naman-
ya dirafasiakan.

Dat+ dihimpun, di Buleleng
terdapft 134 desa. Dari jumlah
desa ifu,62 desa yang jatah
ADDnyf dipangkas karena kebi-
jakan rFsionalisasi anggaran. Si-
sanya, ?2 desa jatah ADD mereka
b€rtamPah.

Kdtua Forkomdeslu KabuDaten
Bulefeng Made Suteja, dikon-
firm4si Senin [18/7), tidak me-
flampik ada pemangkasan jatah
ADD.lajuga tidak menampik ada
keluhan dari para perbekel yang
jatah ADD mereka dipangkas.
Namqn, bagi Suteia persoalan
itu muncul karena kurangnya
sosialisasi ke bawah. "Ya memang
ada keluhan dari para perbekel.
Sebenarnya ini bisa diantasipasi
sebelumnya jika ada sosialisasi
lebih awal. Persoalannya kan,
sosialisasi belum ada, tiba-tiba
pagu ADD itu dikurangi," kata
Suteja yang juga Perbekel Desa
Dencarik, Kecamatan Baniar ini.

S uteja mengungkapkan,
pihalofa telah meminta pejelasan
kepada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa (pPMPD), dan SKPD terl€it

ata{ peniangkasan iatsh ADq terse-
butlDal+m penemuan itu, liampir
selqruh lperbekel bisa menerima
peielasab dari SKPD terkaiq. "Tadi
(Sertin kpmarin,red), kami {engan
penlutr-$ Forkom kecamat4n dan
pih4k kEcamatan sudah beftemu
denban BPBPD dan BPKAD, pudah
dijelask4n alnsan penurunln itu.
Danr kanfi hanya bisa menlerima
kep{tusdn tersebut " ungka$nya.

Kepala BPMPD I Gedq San-
dhiYasa iyang dikonfirma{i ter-
pisah, mlembenarkan ada Derte-
mudr deirgan pihak Forkonldeslu
terkait +ngan penurunanljatah
ADq. DiFatakan, pengur{ngan
iatal ADD itu karena ada heko-
mendasildari Badan Pemeriksa
Keu{ngafr (BPK) Rl Perwakilan
$ali fanS menegaskan agar pem-
beri{n iqtah ADD bagi masing-
masifrg dPsa mengacu pada data

kemiskinan hasil pendataan dari
Pemkab sendiri. Semula pem-
berian iatah ADD itu mengacu
pada data kemiskinan yang dirilis
oleh Badan Pusat Statistik (BPSl.
Akibat saran tersebut, Pemkab
Buleleng juga merubah Peraturan
Bupati [Perbub] dari 106 Tahun
2016 menjadiPerbub 403 Tahun
2016 tentang perubahan alokasi
keuangan pemerintahan desa.
"Kebijakan ini karena petuniuk
BPK Perwakilan Bali dan seiatin-
ya secara keseluruhan total ADD
untuk seluruh desa itu tetap dan
hanya perubahan pola pembagi-
annya yang dirubah," tegasnya.

Disinggung program kegiatan
akibatjatah ADD dipangkas, San-
dhiyasa menegaskan, program itu
ditunda di tahun 2016, dan akan
men jadi prioritas pada tahun
2017 . 6 krg

dalam APBDes


