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APBD fembus Rp 5 Triliun

Dewan Berdarap Ta[ Stagnan Hanya Tahun 2017

Mangupirra (Bali
Janji Bupati Giri

peninghatan APBD mudian meningkatkan sumber
daya manusia melalui Pendidi-
kannya dan kesehatan sefia
memberikan santunan ke-
matian vang sangat berpihak
keoada masvarakat. Ini adalah
ko-itmutt pemerintah dalam
membangun Badung Yang
lebih sejahtera," ujamya.

kbih lanjut Parwata men-
gatrrkan, dengan tingglnya
APBD vang aken dicapar di
tahrrn 2017, pihaknYa juga
memilta pihak Dispenda untuk
mengoptimalkan sistem dan
oeranskat untuk bisa memng-
katkan pendapatan asli daerah
"Oni ile srsten harug dimaski-
malkan din hal ini butuh kerja
sama anfara eksekutif dan

hanya stagnan
Wabup Suiasa untuk 2017. namun settap
katkan APBD Badqg meningkat. Ketua
pai Rp 5 triliun, pnda Putu Parwata,
tahun 2017
gan DPRD

mendatang. $emarin, men-
an te4rbusnya APBD
menCapai Rp 5,01

triliun
pahan
intah

2017 ini meru-
kesenusan pcmer-
menlejahterakan

patr t€
dalam
Iam ra

n-kebijafan Bu-
telah dituangkan

,\ dan PPAS. Di da-
tersebut telah

sejumlah progran,
di ant
gram

T**

mendorong pro-
ekonomi
-nya, ke-

mereka. sehingga orangtua,
masyarakat dan pemerintah
bisa memberikan atensi khusus
agar anak-arak kita memiliki
moralitas yang kuat membarr-
gun bangsanya, ' terang politisi
asal Desa Dahrng, Kuta Utara
tersebut. (kmb)

Badung
di tahun
tahun bi
DPRD

-\."

, anak dari l<ecii hingga
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Beda Rumah
IDihaL4pk4n Tuntas 201

I

Gianyar (Bari pojtt 
I

n "-at' t i a u r.l uvul h u n i ka lan gu {.*u.ru""ka t mi s- iT# tt" 
"tr,,x iru:*';th:tkin di kabupaten Gianyar dG;i"-"q tinggi. untuk,itu, rqmah dari pemprov Bali.Pemkab Giinvar ain"i'"pr.^ti;;;;'{"""ggero_ntorkan ',Kalau bisa ini drprio'tas_prograrnbedah.r'umAhsecaratepaJlsasif3"d;;;;;:'kan 

di daerah yan* terban_ata di seluruh GilanS.{ar. Diharap'La4, proigram bedah yak membutuhka; bedahrumah bisa ditunturk.tt t.[""Tol$ riru"-autrrrs]--^' rumah,,, katanva.
Ketua r{ornisi. rv DpRD pernkab 

f,u,,ro,' -uruiz.oro o*:ffSft',i;:H*i:?#Jif;Gia'va. P'tu Gede pebrian- irirrt.l 
lengang_gar5_?n tercecer sekitar 300 r'mahtar. tidak menampik lting- reaar, iJ{natr u.rt.,tir"zo xx, yang diharapkan rnendapatgrnya 

'nmah tida-k tay"t ;;;;fi r{fl^":,ii", a^-J pi?: .banruan 
bedah rumah. Dika-h.ni di 'Glanvar' DI+kat{[an, s.""i."u{r","i.1* x"[u"[^" takan bila data terseb*t tidakl-

I

I

bertarnbah,dit{rgetkanpada n]as pekerjaan Umum (pU)
2018, semua ya$g rercecer iru qianya; l;;; _Juli."ur.u".
sudah tuntas uirugiu,o' t;;.;;.'Kirrr.,,

"Sebenarnya melalui pen_ 1"r"", fU, aitu"guttl" tiupgalokasian.dapa te^rsetut, r{t r"nyu'*k,;". ;;;;rrrg"
melewati z0rz {an 2018 sisa ,t[ri ;uintali ".*r^"'r"a"r,bedah rumalr in{lasti t.ntas. r{,-utr r.i* air""iirJrlr.""
Tapi itrr dengan patatan tidak af ropungur,_ S;;l i;;,"br"""ada lagi KK rhiskin yang t,F Ci^rv". ;."c"h"*;;#
baru," rrjarnya. _ "fup tur,ip i"rut"nir^ruui.u.,

Untuk diket.rfirui,,program pfogru,r, U"au[ rrrrrf, yrrgbedah .rmah 
f taa[ ninya ulrrgs;k^, al eprib"inaut

dlrangani {inab Sosial. Di_ z{rO.it _Uesi - -- '-

I Sor,bvr 1{r 5"t' ao(;Edisi
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Arggaran pilgub Bdli

Dirancapg Rp 254 Miliar
@ali Post) - cang anggaran sebesai itu.

berdasarkan dasar hukum
Permendagri dan Keputusan
KPU nonor 43 tahun 2016
tentang Standar Kebutuhan
Barang/Jasa dan Honorar-
ium. Selain itu, juga Kepu-
tusan KPU nomor 44 tahun
2016 tentang Petunjuk Tenis
Dalam Rangka Kebutrrhan
Barang/Jasa dan Holorari-
um. 'ladi, variabelnya tentu
berbeda, ada perubahan regu-
Iasi. sehingga ada perubahan-
pembahan kewajiban yang
narus drpenuht l{fu. selaln
itu, satuan harganya tentu
berbeda dengan tahun sebo-
lumnya," katanya.

Besaran anggaran ini
tampaknya menyusut dari
rancangan awal. Saat awal
Maret lalu, Ketua KPU Bali

sebentar lagi Lembali

Bali
h gubernurnya. KPU
bagai penyelenggara

sudah merancang angBaran
rai Rp 254 miliar. Be-

saran
tastis
Iampu
Ketua

Lr':tn ini cukup fan-
sudah nendapat

ijau dariPemrov Bili.
Bali I Dewa Kade

wi Raka Sandi menga-
takan itu saat ditemui di
Kan KPLI Karangasem,

28/7) lalu.Kamis
Dia rancan-

tersebut sudah
kepada Pemprov

kusi serius sudah
sejak Maret lalu.

sudah
normatif, dikatakan
disetujui sehingga
pembahasan lebihti

Pilaknya rqeran-

n rrnggaran PiI- Rumah Pintar Pemilu di tiga
tempat, artara lain di KPU
Bali, KPU Tabanan dan KPU
Karangasem. Tujuannya, un-
tuk menilBkaikan partisipasi
pemilih. Namun, sebelum me-
masuki Pilgub Bali, persiapan
KPU Bali akan diuji pada
hajatan Pilkada Buleleng.
"Kami sudah mempersiap-
kan dii untuk menghadapi
Pilkada Buleleng ini. Sudah
melaku]<an supervisi. Pilkada
Buleleng ini akan dilanjutkau
dengan Pilgub Bali. Kami
berharap ini berjalan den-
gan baik, sehingga imbasnya
persiapan Pilgub BaIi juga
dapat ber;alan dengan baik."
tegas Ketua KPU Bali asal
Desa Yeh Sumbul, Kecana-
tan Mendoyo, Jembrana ini.
(kmb3r)

dirancang sebesar
miliar. Anggaran
rli yang dirancang
tu scbagian besar

logistik.
hoc pen
Panitia

untut pembiayaan
sialisasi. honor ail

seperti
Kecamatan

(PP$ r Panitia Pemungut
PS). Namun. bilaSuara (

hajatan Pilgub
Bali rancangan

ini, kata dia, uail

gaku
. Tapi, dia men-
berapa besaran

saat Pilgub Bali

anggaran, berbagai
n lain juga sudah

kabupa
khususnya di KPU
kota se-Bali. Salah

satuny memaksimallan

gub Bal
Rp 270
Pilgub l
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Ant1e, 57 Profosal Bedah Rurnah
Tabanrn @fu Post) - I

Program' bedah rumah
setidakrya masih menjadi dam,
baan sejurnlah warga di Kabu-
paten Tabanan. Terbultl sampai
saat ini ierdapat 57 pruposal f?ng
antr€ untuk bisa mendapatkan
bantuan bedah rumah tersebut.
Ke57 propeal Cersebut nantinya
al<an dilal<ul<an verifil<asi untuk
menentukan layal dan tid eknya
mendapatkan bantuan bedah
rr-rmah.

Dari data Diaas Sos{al Ta-

srdm rrri" seDerh terdaftar da.lam
iaftar rumah tangga miskin

kabupaten
ukuran 6
fasfitas 2

- Dar mandr
kan
kamar
tidur,
pa&aian.
gmm ini
Rp 30

dad
gltu
rumah
selalu
Tahun
136

banal RTS yang telah
mendapatl
sejal awal

bedahrunah
2016 eebanyak

36 unit, yarg
aldariAPBD

beras-
senilaiRp

1,5 miliar. easffan 46 rmit,
sudah 36 rnit dengaa

di Kecamatanrincian, 18
Penebel, I4arga. Se-
dargkan si
I unit
tahap III,"
I Nyoman G

Pemkab

rumah didami dari APBD
ri tida.k saja nrmah
4,5 4eter dengan
roar tiElu clan 1 ka-
namu juga diberi-
lainya Seperti satu
dilengkapi tempat
bhnL?l dan lemad

untul pro-
unit dianggarkar
lengkap dengan

ujamya.
menambah.

antrran tersebut

sebenarnya dudah berupava
memberilan program bedih
n.mah sejah tahun 2012. Namtm
upaya itu belum mampu menuD-
taskan jumlah RTS di daerah
lumbung beras Tabanan. Bah-
kan selama ini bantuan Pemprov
Bali dari perusahaan berupa
Corporat e &x:ial Raprsihility
(CSR) dmilai sarrgat membantr.r
meringanJian beban pemerintah
daerah.

Mantan Kadiscapilduk Ta-
banan ini mengatakan, bedah

piha}ava juga sudah bempava
menguulkan alokasi sisa ine-
garan di APBD pembahan 2016.
'Sisanl? kita prioritaskan di ans-
garan perubahan. Seuoga a&
anggaran t€Ebahan sehingga
cepar penyelesalan masajah be_

tatnp tr dan
Kpdisos Taba[ar
e Gwnwan

anggaran taEbahan
cepat penyelesaian masqlqh
dah rumah ini"" uiamla.dah rumah uri," ujamya.

$ementara dari 5? usulan

Gede
kan, ur

RTS
nah.
ya\c

yarg masih masuk.lalqm dalftar
antr€ tersbut. nantinya masih
harus melalui veriflkasi. "Ada
skala prioritas yang menjadi
porn untu-k Eendapatkan pro_

clan masalah smial

rumah antara

terjadi tumpang tindih.
anlara Dbas Sciat

ruDah.
ada data satu

dolil bedah ru-
data bedal runs}t

i acuan oleh pmvinsi
data rekomendasi

soslal Tabanan Be-
dengan bantual bedah

dari Frcvinsi t€trcatat

lttbv , po 7r.,ttt ?obEdisi :
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Denpasar (Bali Posf) -

Ui,rtatt galian C sdbeltlmnl'a
meniadi kewenangan kabuPaten/
kota. Namun setelah terhitnya

A*!il Alih Galiar\C
wan, J t (2917) kemarin. skan tender sedang berjalan,"

jelas mantan BuPati Tabanan

Wirvatama menambahkan,
pihakirya ingin mendorong agar
nrovek pemerintah sePerti Pem-
tune.,tatt rumah sakit dan
iem6atan bisa berjalan tePat
waktu; Tapi dari seg-i aturan.
dalam hal ini menYangkut galian
C iusa bisa diPenuhi. Selain
*.ni#ankan Kbmisi III DPRD
Baliirlrun ke laPangan, Pemilik
galian C ilegal juga diminta
sesera mengurus izin. Minimal
mindaftarkan usahanYa. dari-
pada diam tidak melakukan
apa-apa.

"Yang penting ada niatnYa

Pene iban ;'ang dimaksud.
lanjut 'iryatama, terkait den-

Undang-undang No.23 fahun
2014 tentang Pemqrin{ahan

gan gal
ilegal. H

Ln C tak berizin atau
I ini berimbas pada ke-

Iangkaa material sePerti batu
. Akitiatnya, pengusahabu"rah, galia-n C kidi qrlnjadi dan pasi

kewenangan provinsi. flan1'a,
pemerintahProvinsi Etali sflat ini

konstru si sebagai pengguna
tu menjadi resah tidak
ypleszrikan proyeknYa

materia
ii.rllui masih belum qiaP frntuk bisa me

alih kewenangan itu. tepat
proyek

ktu. Terlebih pada

"Ada aturan, kerfen{ngan merintah yang berisiko
rlkan denda, bahkanmenim

masalar
"Nah

red) dia

pidania.
.. kalau ini (galian C,

Ium punya izin baru
akan m
izinnya
proyek

daftar ngurus. kemu-
dkarl sampaikan ke-

Gub mungkin di rapat

berjumlah 151 tersebar di selu-
ruh kabupaten/kota. Terbanyak
di Karangasem ada 50 usaha,
Tabanap 40 usaha, dan Bangli 20
usaha. lDi Tabanan khususnya.
bahkan nihil usaha pertamban-
gan ya4g berizin. (kmb32)

liAdp aturan, kqrrenangan
dapll k{bupaten ke provinsl
Nqh {i provinsi kita belum
siap, idi tengah.tongah ini

I atflrah penertibad,tu ditc-
I gakkan oloh teman-teman
i #rl aparat kepoll6ian."

Ketua DPRD Bali
Nyorhan AdiWiryatama

dr.rlu. dir
dian kit
pada Pa.
Muspida
tolerans
sampar
Desembe

Wiry
pihakny
cari jala:
ada kesu
menguru
dari Bid
Bali, di
pertamb
Masing-
sebanyak
20 usaha.

Ii cobalah nanti kasi
penertibannya ini,
oyeknya bisa selesai
lah," imbuhnya.
ama menegaskan.;ama menegaskan.
akan berusaha men-
keluar kalau memang
ln yang dihadapi saat
izin galian C. ,Data

ne ESDM Dinas PU
li hanya ada 58 usaha
ngan yang berizin.
rsing di Karangasem
30 usaha, Buleleng

n Badung 8 usaha.
yang tidak berizin
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iJi witv.tama. di gedu{g de-


