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Tersangkut Kdtut for{psi Dana Hibah Kemendikbud

Dua Praiuru Desa Kedis Ditaltan

Kejaksaan Negeri Singaraja

program rumah
nasional di Desa Kedis.

iberikan kepailase-
Dua prajuru yang ditahan yak-

ni Kelian Desa Pakraman Kedis
fero Mangku Ketut Swidifha dan
Sekretarisnya Made Sudbrisma.
Keduanya ditahan Rabu (20l7)
paq! di LP Singaraja,, Kejari Sin-

sasi bernama Banda
fiktif atds bantuan hibah sebesar Sawitra Desa Kedis, dimana fero
Rp 945 luta yang bersumber dari Mangku Ketut Swiditha duduk
APBN t{hun 2013. sebagai ketua dan Made Suda-

Datafnqnyebut,Kemendikbud risma sebagai bendahara. Dalam
awalny{.rjremberikan bantuan proposal mencakup pengadaan

r.Cu-
bdr-

j\ta dan maksimal Rp 1 tniliar.
Sedangkan dakwaan subsider
a'ircaman paling sedikit 1 tahun
dan paling lama 20 tahun, dengan
denda paling sedikit Rp 50 juta
dan maksimal Rp 1. milyar.

Kajari Sumarjo menyebut
bantuan hibah sebesar Rp 495
juta masuk dalam Rekening BRI
dengan nama RBP Seni Budaya
Banda Sawitra. Selanjutnya ban-
tuan tersebut dicairkan dalam
dua tahap, yakni tahap pertama
tanggal 21 Nopember 3013 sebe-
sar Rp 100 juta dan tahap kedua
tanggal 25 Nopember ?013,
sebesar Rp 395 juta lebih. Dana
tersebut dimanfaatkan untuk
membangun rumah budaya. Na-
mun hingga batas waktu yang
telah ditentukan rumah budaya
yang diharapkan sesuai proposal
tidak terwujud. Diakui Kajari
Sumarto, kedua tersangka telah
kembalikan sebagian clari hasil
korupsi, namun pengembalian itu
tidak menghapuskan perbuatan
pidana.6 k19
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melaksanf kan kegiatan. Afica-
man hukr$nan dengan dakv{aan
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'PenyeleMrengan Dana \,
Desa di ulikup

Kejari loskan

Tersan$ka ke Rutan
GIANYAR, N

dana desa dan aspalKasus
dengant(
Dauh,46,

I KonlangSukerta alias Komang
kan UnitTipikor Polres Gianyar
rri lkejari) Gianfat Rabu (20 /7).
ut barang bukti [BB) itu dilak-
.00 Wita dipimpin Kanit Idik III
es Gianyar IPTU Reza Pranata
r langsung dijebloskan ke Rutirn

ke Kejaksaan
Pelimpahan
sanakan Pukul
Unit Tipikor,l
SIK Tersangka

Seizin Kapo
Kanit ldik III U

Cianyar AKBP Waluya SIK,
Tipikor Polres Gianyar IPTU

Reza Pranata S mengungkapkan, BB yang ikut
ni lima drum kosong tempatdilimpahkan

aspal, surat ian kerja, surat Pengaiuan
ntah pencairan dana, kwi-ttantuan, sufat

tansl penjua
limpahan ini

aspal, dokumen lainnya. Pe-
semua berkas kasus sudah

lengkap, g 40 hari penahan tersangka.
hari ini, karena semua suclah"Kita

lengkap," unl
Tersangka

hukum, dari I

p IPTU Reza.
t inibelum didampingi penasihat

Gianyar nanti mencarikan Pe-
nasihat hukum
Pidana Khu!us

rnendampingi. Kasi Tindak
Gianyar Herdian Rahadi

SH mengun rkan, tersangka dijerat primer
18 subsider pasal 3 jo pasal 18
hun 1999 io UU nomor 20 Tahun

pasal 2 jo pasa
UU Nomor 317
2001 tentang Pidana Korupsi untuk pasal

4 tahun maksimal 20 tahun2 hukuman
dan pasal 3 minimal 1, dan maksimal
20 tahun Tersangka langsung ditahan di

ianya4 belakang Gedung DPRDRutan
Gianyar.

"Penahanan"Penahanan iiri karena jaksa khawatir tersang-
ka mengaburkafr barang bukti dan terpengaruh
pihak lain. Selailn itu, objek hukumnya iuga kuat
irntuk dilakukari penahanan," ujarnya.

Kasus ini m{ncuat berdasaikan'laporan dari
masyaral.Jt ter[ait adanya penyelewengan dana
alokisi dana deba (ADDI Pemkab Gianyar tahunalokasi dana defa (ADD) Pemkab Gianyar tahun
2014 Rp 25 jul4. Objek penyelewengan oleh ter-
sangka iuga berhDa bantuan aspal 30 drum dari
ninis p6k6rlaarl timum Provinsi Bali tahun 2013.
Aspasl ini untuli perbaikan jalan ke Pura Masceti
di 

'Baniar Pandl, Desa Tulikup, Kecamalan/l(a-
bupaten Gianyfr, oleh pemenang tender oleh I

Kohang Sukerrf atias Komang Dauh
Akibirnya nfgara mengalami kerugian Rp 50.

986.010, sesuai dengrn hasil pemeriksa Eadan
Pemeriksaan Kfuangan Pembangunan (BPKPl.
Tersangka asal $i pusun Tojan Kelod, Desa Toian,
Kecamatan/Ka n Klungkung, mengambil

rncak Luhur. Komang Dauh
sudah bangkr(t beberapa

proyek atas nanla CV Puncak_Luhur.
hengakui CV
tahu-n lalu. Aspat yang notabenC bantuan dari
Provinsi Bali diluaI ke pemborong di Tampakir-
ing Gianyar. 6
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Periksa rpidana, Jaksa
Datangi pas Porong
* Dalam Kas Korupsi Parkir Bandara

DENPASAR,
Meski sudah

terpidana, namun
rah Rai terus
melakukan
KI Tidak
kan pemeriksaan
arjo, Jawa Timur.
Humas Ke.iari
(9n1.

la mengatakan
Raidengan
pemeriksaan
terpidana dalam k

Di antaranya, C

Sridana (vonis 15

tnt,
PT Psnata Sarana Bali, Chtis

MikhaelMaksidan
ahun). Manager Oprasional PSB,
ieneral Manager PSB, Indarapura
tahun). Satu saksi lainnya yang
aitu stat administrasi PSB, Rudi

Barnoza lvonis 1

belum diperiksa,
Johnson Sitorus

Pemeriksaan
Kan Karena yang
Porong. Sidoarjo.

kini ditahan di Lapas
dia ditahan di Rutsn

Bangli. Tapi dipindahkan ke Lapas Porong,"
melengkapi berkas pgrkara t€..
terpaksa mendatangi Rudi yang

jelas Syahrir.
sangka K[ p€
kini menjalani di l-rpas Porong.

"Yang akan datar

s::?'it"11y1"": ke Sidoarjo. Seperti diketahui se-berangkatSelasa
belumnya, keeml dijatuhi hukuman sangat
tinggi karena terbr
parkir di Bandara
kerugian Rp 28 mi

Keempat terdak
18 UU No 31 tahu
menjadi UU No 2
ke-l KUHP yakni r
Lkorupsi. 6 rez

melakukan korupsi pengelolaan
Iurah Rai yang mengakibatkan

a dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal
1999 yang diubah dan ditambah
Tahun 2001 jo pasal 55 ayet {1)

melakukan tindak pidana

hukurnan untuk empat
korupsi parkir Bandara Ngu-

Kali ini oenvidik akan kembali
saksi untuk terdakwa berinisial

g, penyidik harus melaku-
la ke Lapas Porong, Sido'

kasus parkir Bandara Ngurah

melakukan pemeriksaan saya dan
rtarjana," laniut Syahrir yang akan

N,TA$

ini diungkapkan Kasi Intel dan
Syahrir Ssgir pada. Selass

divonis 10 tahun,
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6 Terdakwa Di{u tut 2 Tal'iun, 3 Oknum PNS Lagi 1,5 Tahun 
v

SAMBI]NTAI'I,DARIH{l{flAN1.-, ., iga

(staf Kantor Camat Ubud, di- ye
tahan seiak 2B 0ktober 201.5, b;
telah divonis hukuman L tahun d:

'alahgunakan
kesempatan
ada padanya

n dan kedud'

tahun plus dend
subsider 3 bula

dakwa ini mengulangi perbua-
tannya, sehingga hukumannya
harus lebih berat," tegaq fPU
Hari Sutopo,

ditandatangani Plt KadisPenda
Gianyar, Dewa Putu Mahayasa,
kepada 9 terdakwa ke Dis-
penda Kota Bogor, Jawa Barat,
selama 3 hari: 14-15 Februari
2013. Kegiatan tersebut meng-
gunakan uang APBD GianYar
senilai Rp 61 juta.

Pada hari yang ditentukan,
14 Februari 201-3, Para terda-
kwa. ini berangkat menggu-
nakan travel Timbul Buana
Abadi dari Bandara Inter-
nasional Ngurah Rai Tuban
[Kecamatan Kuta, BadungJ
menuiu Bandara Soekarno
Hatta Cengkareng (Tangerang,
Banten). Setelah tiba di fakarta,
mereka bukannva melakukan
studi banding-ke DisPenda
Bogor, tapi malah melanjutkan
perjalanan ke MalaYsia meng-
gunakan pesawat Air Asia.
Sedangkan untuk stemPel dan
tandatangan DisPenda Bogor,
diserahkan ke saksi I Made
Sudiangga untuk dimintakan
ke Dispenda Kota Bogor.

Setelah melali (melancongJ
ke Malaysia selama tiga hari, 9

terdakwa kembali ke iakarta
pada 16 Februari 2013. Mer-
bka lalu melaniutkan Perjala-
nan ke Bali dan berPura-Pura
usai melakukan studi banding
ke Dispenda Bogor. "Mereka
membuat laporan seakan-akan
sudah melakukan tugas studi
banding," beber fPU dalam
surat dakwaannYa. 6 rez

wenan-
. sarana

penjara), dan I Made Darmaja
fstaf Kantor Camat GianYar,
ditahan sejak 2B Oktober 2015,
telah divonis hukuman L tahun
peniara).

Sedangkan 3 PNS yang baru
tersangkut kasus dugaan ko-
rupsi SPPD Fiktif Jilid ll dan | 3u
masing-masing dituntut huku-
man 1,5 tahun penjara adalah
Cokorda Istri Sri Siswarini
(stafdi Dinas Kependukan dan
Catatan Sipil atau DisdukcaPil
Gianyar/ditahan sejak 13 APril
2016), Dewa Putu Mudana
fstaf di Dinas Pendidikan, Pe-
muda, dan Olahraga Gianyar/
ditahan seiak 13 April 20161,ditahan sejak 13 April 2016J, I

dan Dewa Futu Suarnama i

(staf di Disdukcapil Gianyar/
ditahan seiak 13 April 2016).ahan seiak 13 April 2016). I ny

Dalam tuntutan yang di- |

cakan tim Jaksa Penuntut I ka

at merugikan k

ntuk 6 terdak
:lumnya telah d
h dalam kasus lr

is ber-
SP-

Fiktif Jilid I, masin
untut hukuman tahun

50 iutaara plus denda
ider 6 bulan ku ngan.
ngkan untuk 3
baru tersangl

D Fiktif Iilid II,
sing dituntut h

Usai penuntutan Rabu ke-
marin,9 terdakwa kasus SPPD
Fiktif Jilid II, melalui ftua-
sa hukumnya, menyatdkan
akan menyampaikan pledoi
[pembelaanJ dalam sidang
berikutnya,2T Juli 2016 pekan
depan. Terdakwa Dewa [$ade
Putra dan Sang Ayu I[<a Ken-
cana Dewi'didairpi ngi advokat
Ni Nyoman Parwati, Sedan-
gkan 7 terdakwa lagi yaitu I

Ketut Ritama, Ketut Puia, Made
Darmaja, Nyoman Sulendra,
Cok Istri Sri Siswarini, Dewa
Putu Mudana, dan Dewa Putu .

Suarnama didampingi a$vo-
kat Bernadin SH. "Kami {kan
menyampaikan pledof d{lam
sidang pekan depap," Uar
kuasa hukum terdakwa.

Sementara itu, dalam da-
kwaan yang dibacaka4 di
persidangan sebelurnnyF, 9
terdakwa kasus dugAan ko-
rupsi SPPD FiktifJilid Il---1iang
merupakan bagian tenaga Pen-
data dan penagih di Dispqnda
Gianyar---secara bersama-sa-
ma aiau turut serta melakukan
perbuatan melawan hukum
yang merugikan keuangan
negara.

Dijelaskan, kasus ini be-
rawal dari keluarnya surat

uangan

" lrr,,re

'ena ja-
n yang

dalam
asing-

kuman
rRp50
kurun-

ituntut
meru-
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SP]
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"Seluruh te tidak
nakan pidana bahan,

sudah
negara Rp 61

jelas JPU Hari pP
membacakan tu tan-

Hari Sutopo njelas-
dalam tuntutan t
ang dibedakan a 6

.akwa yang sebe
h divonis bersa

mnya
h na-
kasuskembali

D Fiktif lilid II NJ
a lainnya y baru

di SPPD lilid
m (6) terdakwa

h berat, karena
n terpidana kasu

sendiri, orang lain atau suatu se lumnya. "Pertim angan

bacakan tim faksa Penuntut
Umum (lPU) Hari SoetoPo dan
Rika Ekayanti selama 1 jam
mulai pukul 14.00 Wita hingga
nukul 15.00 Wita di Pensadilan
Tlpiko. Denpasar, Rabikema-
rin,9 terdakwa SPPD Fiktif Jilid
II dinvatakan bersalah melaku-
kan iindak pidana korupsi
secara bersama-sama, dengan
tujuan menguntungkan diri

korporasi. Para terdakwa juga 
1 
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Dua Eks &disdiklKompak Tak Tahu Perbup
* Beri Keterqnspn untuk t{t@rys fqulti P.91t*

tahun 2 009 yang mengatur tentang
pemberian beasiswa.

Saksi Suryadi yang diPeriksa
pertama mengatakan karena tidak
pernah membaca PerbuP, bea-
siswa yang diajukan mahasiswa
STITNA dan STIKES f embrana selalu

berjalan mulus. Apalagi Permoho-
nan beasiswa tersebut juga sudah
mendapat persetujuan,dari Bupati
Winasayang juga meruPakan Ketua
Yayasan Tat Twam Asi f[TA) Yang
menaungi STIKE:S d4n STITNA

fembrana. "lhlau sudall di acc Pak

Bupati langsung kami tindak lan-
jutii' uiar Suryadi.

Karena sudah mendapat Per-
setujuan Bupati, Suryadi mengaku
tidak sempat memverifikasi Per-
syaratan mahasiswa seperti fotoko-
pi KTP, KK dan IPK (lndeks Prestasi
KumulatifJ yang meruP4kan qYarat

dalam pengajuan beasiswa. Hal
yang hampir sama dinYatakan
Putra Yasa yang menggantikan
Suryadi sebagai Kadis Pendidikan la
mengaku hanya meneruskan kebi-

iakan sebelumnya dalam pencairan 
_

O NUSABAII,^/UDA

saksi dalam sidang
Denpasar, Rabu (20/7).

Meski mengakui ada
namun PutaYasa men-

gatakan tidak mengeahui karena
tidak baca Perbup. Namun,
dia berkelit bahwa apa yang

sebatasmembuatkajian
bertanggung jarnnb har-
ngguna anggaran Sekda

dua yang dlkury4a4:

bebernya. Sementara itu, Winasa
y4g diberikan kesempatan menang-
glpiketerangan saksi langsung mem-
bantah beberapa keterangan. Salah

satunya kalau dirinya mengistime-
wakan STITNA dan STIKES. "Saya

tidak men$stimewakan STITNA
dan STIKES. I(edua perguruan tinggt
berrhak menerima beasiswa karena
memang haryra STITNA dan STIKES

perguruan tinggr di fembrana. lhlau
yanglain ada pasti dikasih juga,'ban-

ahWinasa
Dalam dakwaan dijelaskan, ko-

rupsi ini sendiri berawal saat Winasa
mengucurkan beasiswa pada 2010
bagi mphasisr,va di STIKES dan STIT
NA yang berada di bawah Yayasan

Tat Thiam Asi [f f A) miliknya. Namun
penyaluran pemberian beasisraa bagi

mahasipwa STI KES dan S'TITNA tidak
sesuai dengan lciteria dan ketentuan.

Akibaftry4 beasiswa yang dikucurl<an

dari dana APBD Jembrana Grsebut
bocor dan mengakibatkan kerugian
negara llingga Rp 2,3 mihar. t,&t rq.-

TERDAIOVA, I GeAe Wrfsa (fianan) mendengarkan
kasus dugaan korupsi btasisiva di Fengadilan Tipil

beasiswa. Pengajuan fbeaqis,wa ini gan," jel
sendiri ada yang melafui dfnas dan kesalah
ada yang langsung ke pup{ti Putra
Yasa mengatakan unt{k pelrgajuan
beasis,wa yang langsufrg kq Bupati
ini yangbiasanya langsung diseu.rjui.

"lGlau sudah disetujuil Bupati
dan sekretaris saya guda| paraf,
biasanya saya langsulq afdatan-

usnya
atau a

ak buah
gatakan
erbup 4
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* Apresiasi rja PemkotlDenpasar dengan Program Pro Rakyat

Walikota Denpasar l.B Rai Mantra Ketua DPRD Kota Denpasar

dukung langkahJangkah yang dilakukan
Pemkot Denpasar terhadap penga-
wasan pepduduk pendatang, karena ter-
buKi banyak penduduk pendatang yang
lolos masuk ke wilayah Kotra Denpasar.

Fraksi Demokrat melalui juru bi-
caranya I Made Sukarmana mem-
berikan apresiasi terhadap kenaikan
pendapatan yang cukup signifikan
dari Rp. 2,014 triliun lebih pada APBD
induk 2016 dan dari Rp. 1,786 triliun
lebih pada realisasi pendapatan tahun
2015 menjadi Rp. 2,052 triliun lebih
padaAPBD perubahan 2016. Pendapat
akhirdisaFpaikan Fraksi Gerindra yang
dibacakan Umar Dany mengatakan
antara perbandingan biaya langsung
dan tidak langsung pada Ranperda
perubahan 2016, Fraksi C'erindra meng
harapkan adanya peningkatan secara
terus menerus pada belanja langsung,
agar' program-program dan kegiatan
pro rakyat dapat terlaksana secara
maksimal.

Sementara Walikotra Denoasar l.B
Rai Dharmawijaya Mantra mehgatakan
dengan telah disepakati Ranperda
ini maka lpelaksanaan program dan
kegiatan yang menggunakan ang-
garan perubahan akan lebih cepat
dapat dilaksanakan dan manfaat untuk
kepentingf n masyarakat dapat segera
dinikmati, Keputusan yang menjadi
kesepaketan kali ini tentunya telah
dilakukani koordinasi dan komunikasi
sebelumnfa, sehingga kebersamaan
ini dapat terus ditumbuh kembangkan
karena pQnyelenggaraan tugas umum
keoemerirltahan semakin hari semakin
meningkat. Hal inijuga sejalan dengan
tuntulan masyarakat terhadap pelayan-
an diberbagai bidang terus meningkat.
"Masih adanya catatan yang disampai-
kan melalui usul dan saran yang akan
kami kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi
dan manfaatnya, serta akan dijadikan
balun acuan dalam rangka penysunan
ploqrann Xg--[aleeD berikutnya": @

I Gusti Ngurah Gede
perubahan anggaran

penandatangan Ra
dan belanla Daerah

Kota Denpasar tentang
Denpasar Tahun Anggaran

2016 menjadi Perda Kota Rabu (20/7) pada Sidang Paripurna di
Graha Sewaka Dharma

DENPASAR, NusaBali
Rancangan Peraturan

umum dan pendapat''ah akhir frakSi Hanura yang diba-
(Ranperda) Kota Denpasar
Perubahan Anggaran Pendap

cakan l.B Kiana yang meng-6t<an

Belanja Daerah Kota
rn dan
Tahun
) Kota
rKeg,

r dana dalam rancangan
Anggaran Pendapatan.

Anggaran 2016 disetujui Belanja (APBD) 2016 ini diren-
Denpasardalam canakan Rp. 1.26triliun lebih
Rabu (20fl) di Gedung Se
Lumintang Denpasar. Sid
dipimpin Ketua DPRD I

Rp.20,41 miliar
lebih dari rcangan anggaran induk

1,24 triliun,lebih. Adanya
trgaran tersebut yang di-

sebesar
Gede yang dihadiri Wa
l.B Rai Dharmawijaya

kenaikan
rasakan dapat menyentuh

Walikota I GN Jaya
Kota Denpasar A.AN r dan

Kota

masyarakat
disamoaikan Fraksi

Unsur Forum Pimpinan
Denpasar.

PDI yang dibacakan I

Wayan tutra mengatakan Pem-
telah melakukan upayaAgenda sidang kot

dangan umum Frak dalam porsi belanja
menyatiakan tidak

Pada
dan belanja langsung.

garan Pendapatan dan
Tahun Anggaran 2016

tahun anggaran 2016
inisecara
langsung

pos belanja tidak
menjadi Peraturan Daerah peningkatan,
Denpasar. Disamping itu namun pos

penurunan
pegawaimengalami

Kota Denpasar juga '4 miliar lebih.
apresiasi kepada Pemkot disamoaikan Fraksi

dibacakan I Wayan
Fraksi Golkar meL-

atas program-program
dan kegiatran yang

Ur^,5,
3
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Dewair presiasi

KETUADPRDBadung I

dan I Made Sunarta,

MANGUPURA,
Kebijakan yang , pa ika n

. l{uMAs oPno SADUi{6

Ketua lNyomanKaryana

patut diberikan dorongan agar
dapat terwujud. Dan termasuk
membEngun rumah tinggal bagi
rumah tangga sasaran yang ada
di Badung. "lntinya. ini sangat baik
dan sqmoga bisa tercapai. Kami
di dewan memberikan dorongan
seaara positif sehingga program
peinerlntah bisa berjalan dengan
baik." kata Parwats.

Siddng paripuna dengan pen-
jelasaf Bupati Badung tentang
Ranc{ngan KUA PPAS tahun
2017, Ranperda tentang Pertang-
gungjqwaban Pelaksanaan APBD
Badudg tahun 2015, Ranperda
tentarig Pembangunan Jangka
Mene4gah Daerah Semesta Ber-
encan{ Badung 2016-2021 . Juga
penjeldsan tentang Ranpeda Ka-
bupaten Layak Analt, Dan Ran-
perda ftentang Pencabutan Perda
Baduig Nomor 3 Tahun 2017
tentarig Pedoman Penyusunan
Organlsasi dan Tatakerja Pemer-
intahan Desa.
. Psda sidang paripurna kemarin.
selain dihadiri BuDati Giri Prasta,
hadir pula Wabup Ketut Suiasa.
Sekkab Badung Kompyang R

Swandika, dan dikuti oleh 31 dari
40 or€ng anggota DPRD Badung.
Forum Koordinasi Pimpinan Dae-
rah juga hadir, termasuk jajaran
kepala SKPD di lingkungan Pem-
kab Badung, berikut para camat
se-Badung. @ asa

I Paripurna Badung, R€bu (20t).

oleh Bupati Badung
Prasta da lam Sida
na DPBD Badung.
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Belanja Daera hun 2017 Nyaris Tembus Rp 5 Triliu
Rp 2,27 triliun. gaan koperasi.
- Bupati memaparkan penda- Oi sehor lingkungan hidup,

patan daerah yang dirancang dialokasikan anggaran Rp 45,1 M,
Rp 4.2 triliun, meningkat Rp untuk program pengembangan
455,6 M atau 11,89 per+€n kineria pengelolaan peEampa-
dibandingkan APBD induk 2q16, han, pengelolaan ruang t€rbuka
Pendapatan ini berasaldari pen- hijau, pengendalian penc€maran
dapatan asli daerah (PAD) Rp dan perusakan lingkungBn hidup,
3,5 triliun, dana perimpangan p€ningkatan kualitas dan akes
dirancang Rp 570,8 miliar, dan informasi SDA dan lingkungan
lain-lain pendapatan daerah hidup, serta rehabilitasi dan pe-
yang sah dirancang Rp 200,1 mulihan cadangan SDA.
miliar. Defisit belanja daerah Dalam bidang sarana praslF
ditutup dari pembiayaan notto rana wilayah, perumahan dan
2016 senilai Rp 328,7 miliar. permukiman, Badung menga-

"Dengan begitu, pada tahun lokasikan anggaran hingga Rp
anggaran 2017 tidak ada gisa 757 miliar lebih. Dana inidiguna-
lebih pembiayaan tahun bark- kan untuk progrsm peningkatan
enan," katanya. jalan dan jembatan, program

MANGUPURA, NusaBali
Bupati I Nyoman G iri

Prasta membeber BelE nja
Daerah Kabupat€n Bsdung
2017 nyaris menyentuh an-
gka Rp 5 triliun, tepatnys Rp
4.960.523.583.567.29. Bupati
menyampaikan hal itu dalsm
rangka Sidang Paripurna DPRD
Badung, Rabu (201l).

Sidang paripurna yang dip-
impin Ketua DPRD Badung
Putu Parwata tersebut dihad-
iri Wabup Ketut Suiasa, Wakil
Kerua I DPRD Nyoman Karyana
dan Made Sunartha, serta ang-
gota DPRD Badung. Juga hEdir
Sekkab Badung Kompyang
R Swandika bersama kadis,
kspala kanior. dan kabag di
linglungan Pemkab Badung
serta undangan lainnya,

Rapat paripurna tersebut
mengagendakan penjelasan
Bupati Eadung terhadap 5
ranDerda. Kelima ranperda
tersebut adalah Rancangan

Menurutnya, pada tahun pengembangan prasarana dan
anggaran 2017, alokasi belanja fasilitls porhubungan serta pe-
langsung dipridritaskan untuk layanan angkutan, program
melaksanakan urusan wEiib, pengembangan dan pengelohan
urusan pilihan, serta tungsi iadngan irigasi, program p€nye-
penunjang urusan pemerinta- hatan lingl(lngan, s€rta program
han daerah, yang diwuiudkan penataan bangunarvgedung,
dalam 9 prioritas pembangunan Di sektor pariwis€ta yang
.daerah. Urusan pendidikan memberikan kontribusitertinggi
tetap mendapat porsisGusilke- bagi pendapatan daerah, ujar
tentuan yakniRp 1 triliun lebih. Bupati, Badung mengalokasi-
Persentasenya mencapai 20,21 kan ang(Fran hingga Rp 14,4 M.
persen darj APBD, semenlara Anggarah ini digunakan untuk
ketentuannya minimal 20 pers- prornosi pariwiGata, p€ngadaan
en. DiseKor kesehatan, Badung bahan promosi, p€ngaman
mengalokasikan Rp 525,4 M wisata pantai, publikssi kepa-
atau sekitar 10,59 pe.sqn. riwisataan Badung, mengikuti

Selain dua urusan w4jib life saving wodd championship
tersebut, Badung tak mehtsa- di Australia, pembangunan
kan pembangunan di se(tor pos Balawisata, p€mbangunan
ekonomidongan prografn den- loilet di Seminyak, pengadaan
ciptaan iklim usaha kqcil rhe- sarana pengarnan pantsi, kajian
nengah yang kondusit, program pengembangan potensi pari-
perkembangan kewifauaahaan wisata, dan program peron-
dan keunggulah kompetitif canaan, pengembangan dan
UMKM, program peng€m- revitalisasi desa wisata. Angga-
bangan sistem pendukung us- ran iniiuga mencakup sejumlah
aha bagiUMKM, s€rta program program disektor p€rtanian dan

:pgnrlglatan kualitas kelemba- k€budayaan. @ aT

BUPATI Badung Nyornan Giri Prasia (kiri) mbnyerahkan ranperdalkepada
Ketua DPRD Badung RJtu Parwata 6aat rapat paripuma DPRO Rabir 120/7).
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