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Galian C Bodong Diberangus,
PAD Tekor Rp 16 Miliar

Amlatrura (Bali post)
Kelihawaiir"" pu",it"pan galian C bodono nr''envq cohdd+dap capaian pAl i"*angasem. p"rr..tuotg rupanya sangat berpengaruh ter-
ri iariai-C ila"""" a't r(ooqmo*o* o^r^. J,!?,1 itu membuat pundi-p"ttai p"i"tH1"l*:nnt1?5,"|rni+.r.id;{J""",HT:LilHiT,ldarigariancbodongaix"'i'"""t"i,^$'i{b!iili:f iTf fi :l,I#g;T}lff "i:,;}f:*:f,":lllil,i:l'i,lni*T,p*r,t""? Fiff;"r.t", pii"r.-ii,il"rar bukah rogam dan

kepemerintahdae,-ah.Iffi ffi ;;Fi'fi "liff"X"ffiTf flr"*?:ffi l3#batuan, sampai tekor np ie -iliil- 
^^"batuan, sampai tekor nple -ij

^ .Flkt_u itu diungkapkan
Sgfda I Gede Adnla Muly-
adr, s_aat bertemu legislator
dari Komisi ttt OpRn eati ai
Luang ltp_ar_Gedung DPRD,
Itamrs (5/1) kemarin. Menu-rutnya. tentu yang paling
nerkepentingan terhadap
pendapatan dari sektor galian(,actata.h.pemkab. Sebab,
setama ini sektor galian C
tetap- menjadi andalan untuk
mendulang pAD. dibanding_
kan. sektor pajak lainnyi.
Sehrngga, langkah-langkah
firuslal harus segera diambil
menyudahi polemik ealian C
lo$on8. di Kecamatan Selar,
bebandem. dan Rendang ini.
Y.1luh, 

.,ulu opsi yang sedang
ortrndaklanjuti serius. adai
tai_menga mandernen perda

FIRW Karangasem nomor
l / tahun 2012. khususnva
menyangkut.batas penggalian
rnqx:rm_qr dr ketinggian 500
mgpl. *Kamis sudah tahap
FGD (Focus Grottp Discui_
.sron)." kata Sekda Adnya

Mulyadi.
. Wakil Bupati I Wayan

Artha Dipa ju-ga. menyayang-
Kan, turunnya p_AD Karangas-
em lantaran polemik galia-n Ctak berizin allas bodong ini.t'rhak ny.a._ akhirnya hirus
mengambil tindakan tegas,

. kale,na,masalah pemungutan
paJaK oleh pemerintah daerahdr.tempat usaha galian C
Dodong, harus dihentikan. Se_
bab. upaya itu tak ada dasar
nutumnya. Ini sempat men_
J_1or,t",*y9". BpK, sehingga
pemkab diminta mengheili-
Kan p_emungutan pajak terse_out. I'emuan BpK ini lantas
ortmdaklaljuti langsung Gu_
bernur Bali untuk b"rJikap
1"go,.., d-engan menutup se_luruh lokasi galian C bodong
or l(arangasem. ,,Sejak 

saal
It",lal. polemik ini mulai ter_
Jadl. Jadl. semuanya berawal
darl perintah Gubernur Bal j,..
tegasnya.

, Pasca-adanya pengalihan
Kewenangan perizinan galian

C, dari lemkab Karangasem
r<epada lJemprov Bali, Wabup
f"rna. Drp_a qenegaskan, ini
luga -kembali mengundang
pgguleh. Sebab. iziripn aafi
UKL-UPL masih dikeluarilan
pemkab. Sementara izin_izii
yang lainnya, termasuk izin
operasionalnya dikeluarkan
remprov Bali.

Tak Berani Ambil Risiko
, rrnaknya mengaku tak
:erar,rr mengambil risiko,
memberikan rekomendasi
,K"p+du,pemprov Bali. Sebab,
nal ltu bertenf.angan dengan
regulasr ya_ug lebih tinggi di
Itastrlq "Kalau pengurusan
izin IpR dan UXL_Upl, iuiadrurus Pemprov Bali, saya
dengan senang hati mendu-
{ungnya..agar satu pintu
dr provinsi saja. Saya iidak
mau pe;abat di Karangasern
gr!?,lgkap gara-gara masalahinii katanya.

.Data ,t:iakhir yang di da_
pat dari Dispenda"-- .uiorure
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Badan Pengelola Keuangan miliar. realisasi Rp lg,Z mil-cran Aset Daerah,_- p,;gu i;;6d.3ipersen). Restoran.pertengahan Desember-lalu, t""g[Jjfp 8,8 miliar realisasimempertihatkan realiasasi np.t.6 
"iiri." (ri6.l ;",ffi;;:PAD triwulan IVhanya g0,30 fiil"'ru"^iu"get Rp.b4,4 jura,persen.Dataitumenjelaskan ;A;;i ip s2,r juta (9b.75tunggakan paline bqs31_t9r- persen). ReXlame tarset Rnjadi pada pajak aa"erar*yqrf ii:;;;;,l;t 

".r 
ni, iB;:"l;--Mineral Bukan LoglT dq-" (10i.9 persen). peneransan

Batuan-- sebesar np^1s mit_ j"-triii"e"t Rp 10,8 miliar.iar dan lain-lain pAD.yang iealisasi- Rp 10.09 miliarsah sebesar Rp I 1.9 mili6". - igel+?il'".""). parkir targetPAD ini bersum.ber.iari lii i-Od;;"ta. realisasi Rppajak daerah. retribusi daer- fOO.O iutJ (10i,58 perseni.
3l; ,Xgli"l,."liJt""" ^p ei' i"'i"rii""*"t^Tp rion j,ii:
iliiril;;i'i";i1"l3i?;j*;:?|i.ff '#fl[,r';H jh"..T
daerah. Realisasinya^ 9a_at initiu" ,e"tlsasr tip 6,g miliaritu baru rnur,"uo"i. gr.ea lio;.ii;iiirr). BpHTBtarretpersen. Dari tareel l"iy.yJ"n R;9.9-#il"dan reatisasihpIV sebesar Rp ttS.e --ilgr, g.'A *ifi;(-9g,2b persen).realisasinya b"", *: 199,1 

"' 
Tiil:*l,i."n juga terjadimiliar. Ada l0 item.lenis pada jenis paSak retribusipajak daerah, antaralain. pa- A;"*fi _p*l target pada tri-t;ttlff:] 

;#:;il;nto."T""' wuran rv i"i'"[3.i"-1il!,g
p*?r.\,r.;i;-;;;ii:b1'f .,fllilii,ff #i,[::llr"l*l"i1f
PPIITB dan MBLB',l"^it-- no u:+,tu-i"ta. sedangkan,rsasr terendah teriadi,pada pi:.f. ir".if pengelolaan KDpajak daerah MBL-B,sebesar iuili"arrrrya 100 persen sebe-Rp 5B,B miliar dari target ;;;ili;,i;liar.Sementara.62,2 miliar atau hanya 8-s,d fiil"p;;i lain_lain pAD
ffJ$t';i::nva' berada di vu"e 'l[';lisasinva hanva

ni;sr;;iv,, antara rain, Bi,3?"i,H?il, 
dari target Rp

pa;ak daeraiirrotuii#gut ra,s miliar- 6.-h".q1\"""i 
np zt,ol

miliar. (kmbSl)
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Batfl PosI

Kabupaten Penerima Sepakat -.
T\
,Bantuan PHR Diserahk an Langsung

BUPATI Badune memastil<an barluan pe- No. ?3 Tahun 2014 tenang pemerintah Daerahnvisihan Pajak Hoteldan Rert"*" rpnnilit"- g.1 r""t*"a^"g", fuo._13 Tahun_2006 t"rrt"rrgrpaten Badung akan diserahkan .*;"1;G;; p"a"r""" p",ii"iluu' K"rrurgun Daerah. se'ainkepada enam kabuparen di Bali. .l"muripiifi il. ;';;;; B?Hff juga telah bersurat kepada2017 vangdiserahkin Rp s1? -ir".'uftrr. b."- G.rbur'* yu",.il]ir"":"*r" dengan Bupati Ba_tuan diberikan dalam bentut bantuilG;"d d;;i;"F#"r,iff1 *uo,roaren penerima telahkhusus (BKK).dan pembagianntilti""di;; menghad.ap kepadaGubernur.secara merata dan proporsional.
Dd'il;;#'"irixi- t"*uuur, kami bagi Rp *"H;:H:::ffif;3:lffif,il#'ffi,1#x50 miliar secara merata dan sisanya ra"Tr_, ilfi;--ff;f;;i.or mana kabupaten yansmiliar kami bagi secara p_ropo_rsional,dil;'B;_ memiliki RTM(rumahtanggamiskin)terbanvakpati Baduns I Nvoman 

-Giri 
Prasta a.a"--pi"gi yang diprioritiskari serta sekda Bali ai-i.rtawabup I Keiut suiasa aq 4"1ry prRDE;[il? membuat kajian normarif. selain itu, dari D'RDl:j: l:y:l: pada rapattinq+ re"j;; ';;;;; e"a""s-j"sr'J"j"r,',o"*uerikan rekomendasi,KerJa sama tentans realokasi PHR Kabupaten termas"rrk rieminia l"go Iopininndari kejal<saan.Badung untuk enim r.ab"pat"" ai-e^"h,;i;,ffi ;il;;;;;'0dlioio psn Badungyangrelah(5/1) kemarin, di Pusoem Badung. at"r"fr[urr-r.ra"i-ri'"n"apai Rp 1,6 triliuri. Na_Pembagian PHR ini dalam *uit,, d"k"t ukur, -r,n, t a-i .nerilrui f"i r- turmanfaatkan densanditindaklanjuti dengan pu"u"a"tu"g;"",,niff p"*. m"r"i*Fifi;i;"s""ng ke kabunaten-iniantaraPemkabBadunedengatte.ra;kab"put"" ra*i i"-si",r*il;;gffL;lr"di;G;;J;;li;penerima' Tampak ntait^p'"a" tup"t iut!"lirT {i" to.f;ri.u"'[Iili"o"-, kemaJuan pariwisataBupati Jembrana putu -artha, TAktiFUq;i e^r. Kami targerkan dua tahun ke depan kabu-BanglisedanaArtabesellqPerwatu"a""iiG- paten penerima mampu menata infrastrukturbupaten Karansasem. Klungkung, T;b;;; a;;;;;ipf;il"r,'il"ti'u.i baru. Kami insin4"tt,3'rlelen8. yang masing--i.i"E aiiffid bersama-sania membangun Bali dan menye-pejabat Bappeda. j"h4;i;;;;;;;"t Bari,,,kata Giri prasta.Bupati Giri Prasta mempunyai pemikiran' odd{r;;.;fi,.".rra*m'mparabupati

bahwa pemberian PHR Bad;g .**i il;;;; yanghadir dan perwakrran yang telah membawake enam kabupaten iru rgtui< t"u*u;"ar.ui-o# mandat dari,pimpinannya sangat mengapresiasiIsland Manosenrcnt di Bali r"rt" t6r*njua.rva dan menduk""s dLhh-Kabupaten Badungone Stop thitimtion. Pembagia; ."*tl..r"ris- memberikan pembagian pHR Badung secarasung ini juga telah dibenarkan {a{ sgn atwa"n langsung ke un.* tuBr.p"ten lain di Baduns. Divuridis' Aspek vuridis va-ng-dipakai daiar pem- antiranla, nupatl.lemilrln;pd"#:d;;bagranPHRinimelip"iiut116.iarffi;tb6b Bappelitbangda Karangasem I Ketut sedana
KlTSfi ifrl*,?m**:**::*:tp" :::*, I+l ygfiii i?.;t d_"n,ti Bangri sang Nyoman
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H# Bari Post @
Pascapenyertaan Modal ke PD Pasar

Pengelolaan Pelataran
Pasar Dipertanyakan

Denpasar (Bali Post) -
Pinvertaan modal Pemkot Denpasar pada Pe-

rusahaan Daerah (PD) Pasar masih menyisakan
p.l"o"t"t. Mengingat' dalam penyertaan modal
iersebuthanya rnenyerahkan bangunan gedungnya'
Sedanqkan lihan yang berada di luar gedung tidak
diik.,rtJ"rt.k.t . Kireni itu' dikhawatirkan pengelo-
laan areal pasar di luar gedung menyalahi prosedur
yang ada.

Ketua Fraksi Demokrat dung." katanya s,aat ditequi
DPRD DenpasarA.A. Ngurah di kantornya Kamrs {ir/l)
Susruta Nnrrah Putra mem' kemarin
p"rt u nvuLi" potu pcngel,laan U nr uk b isa mengelo)a a real

ii"ut titt"n po""tiangbelada itu kata Susruta harus men-

al f,,..'*"ir"e. iMcigingat. gacupada PermendagriNo l9
dalam pe-nvenaan modal sebc- Tahun 2016 tentang Pedoman

i,i-""i fti"u" menverahkan Pengelolaan Barang Yilik
sedunenva. Ini artinya PD Daerah Sesuar dengan.Pasal

F;";;'#lu* merniliki hak tJl menvebulkan. pengelolaan

penuh dalam m"ng"l.-,la areal barang mlllk claerah dapat
pasar ]ang berada di lttar ge- hcrupa sewa plnJam paKal'

us jelas agar tidak terkena
masalah di kemudian hari.
Kalau menggunakan proses
penunjukan langsung, tidak
mungkin dilakukan karena
menyalahi aturan yang ada.

Seperti diberitakan, sidang
paripurna ke-21 DPRD Den-
pasar telah menyetujui Ran-
perda Penyertaan Modal
pada PD Pasar. MeskiPun
Larus melalui pengambilan
votrng karena paadangan
umum akhir dua fraksj, yakni'
Demokrat dan Golkar tidak
menyetujui pengesahan ran'
perda tersebut. Voting di'
iakuka n dengan cara berdiri
untuk setuju dan tetaP duduk
bagi yang tidak setuju Per
fraksi. Giliran pertama Yang
ditanya yakni Dernokrat dan

semua tetap duduk. Demikian
pula Golkar, tidak ada yang
berdiri. Berbeda dengan ang-
gota tiga fraksi lainnya, se-
m ua n1'a berdiri pcrtanda
setuju. Sehingga setelah di-
hitung. jumlah dewan setuju
sebanyak 30 orang dan 13
orang tidak setuju. "Dengan
jurnlah ini. iraka ranpcrda ini
kami sahkan menjadi perda,"
ujar pimpinan sidang yang
juga Ketua DPRD DenPasar
f 'Gusti NEurah Gede. waktu
iru. (kmb12) , .1:.:,,

kerja eama pemarlfaa tan,
bangunan guna serah, dan
kerja sama penyediaan in-
frastntktur. Kemudian dalam
Pasal 87 ayat (1) disebutkan,
pemilihan mitra dilakukan
melalui tender.

Bila pola ini diterapkan,
lanjutnya, maka kemungki-
nan ada pihak lain yang bisa
memanfaatkan areal pasar di
luar gedung. Sepanj4ng dalam
proses tender pihak tersebut
menang. "Artinya, bisa saja
PD Pasar tidal bisa mengelola
areal itu bila kalah dalam ten-
der. Ini.lah salah satu damPak
penyertaan modal yang tanpa
diikuti penyerahan aset beru-
pa lahan," katenya.

Susruta berharaP dalam
waktu dekat proses ini har-

s Eeita ini bisa d komentai
pada acara Cilra Bali

Radio GlobalFM
Putul 08.00 ' 09.30 wita.

Edisi

Hal
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Pasca-Terminal Mengwi Dikembalikan pusat

Pemkab akan Tindak Tegas

AKAP ke Terminal Ubung
Mangupura (Bali Post) 'Tidak masalall Dulu kan su- perubahan atau di perubahanPemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan' aurtu*i."."rrr.a", tapi[au" i6tz,"i"lurrryu.ytglll9ut tegas A,ngkutan Kota Antar-Provinsi se.karang aike-uitita"iagi --Sebllu,nnya, 

Nlenteri per-(AKAP) .Yf-!9 masih menurunkalr penunlpang ke (oleh puiat - .ed), kami siap]; hubungan Cnl""rr"ii ni e"al'ferminal Ubung, Denpasar- Langkah ini ditem"puh tegasnya. Karya;uga meminta pernelin-
pascapemb4talan ambil alih pengelolaan Terminal Bupatisendirioptimisdapat tahFrovrisi(Pemprov)Bfldan
Mengwi oleh pemerintah pusat. Bupati Badung I Nvo- menata keberadaan termiiral 'dinas terkaii me;inaak ies^s
man Giri Prasta mengatakan, keberadaan Telminal di Desa Mengwitani tersebut. bus-bns yang tidak mematirhi
Mengwi yang kini mati suri akan berjalan apabila Sebab' pascapembatalan itu, peraturandenganmenurunl<an
aturan ditegakkal ^ Grrr Plasta. mengakl sudah penumpang di jalan maupulr

semerrtara.termi.al yang berhentidisitu,tidakborehrasi S'11fli:iJ"iTfH,:tl"l"-d"1 $dfru*r*mfiffnTiJ;
senpat diserahkan ke pusat di llbung, karena aturanny*a menyiapkan_anggar4n uniuk enlorcerter.,.].-A;il;;; ;; diini merupakan terrqinal .tipe \an mqlqlc begitu," gngkip operasional.. Di mana sebelurn- Ubung itu frar"s aipiiaant a,-,
A, maka bus-bus AKAP tidak _B}fatiGiriPrastasaatditemui, nya, dala-_p1pgp 2OIl ang- f<e frlJngwi. Srtr;]il;;;,
boleh menaikkan dan me-nu- Kamis (5/D kemarin. gara! untuk Terminal Meng# ada jiw"a besar dari pemkot
nurkanpenurlpanqdiluardari Pihaknya tak ambil pusing sempatdihapuslantaransuiah DenpAsaruntulmelepastrans-
terrninal.tersebut. Bupati asal dengan keputusan pemeriota[ diserahkan ke pusat. Namun portasi vu"g .au ai Ulirru,
Desa Pjlaga, fglu,tg iiri.!er- pusat yang me-ng-embalikan karena dikembalikan lagi, setringga Oeipu.u" t"liit l"gu.
halapTerminalUbungdiDen- lgg, Terminal Mengwi ke Ba- mak-a pihaknya sudah me"n- atau"p"itiiran iri", :^a*r1 T,.,
qasal m€ngakui keberadaan dung.Bahkan,pihaknyasudah galokasikan anggaran sesuai ternpal bgistik, semua logistik
'ferminal Nlgngrli 'Yang jelas rnenyiapkan jurus jitu -untuk kebutuhah- terminal. " lgsu- itu ii slni. J^ai, f"ugrl-f;,;;rtkita akan kelola,_da]r Pasti menghidupkan terminal yang ran sudah kita siapkan. Kalau inidapatberjalandenlanbail,"
bisa. semua bus AKAP ha'us beftahun-tahu' mati suri itu. kurang kan bisa mendahului p.,rgkusr.tyu. (kmb2?)
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Bali Post

Pemeriksaan lnspektorat

Ada Perjalanan Dinas Dobel Pembayaran
Denpasar (Bali Post) -

Kinerja pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali selama ini rupanya belum
berjalan mulus. Masih ada hal yang perlu dibenahi. Utamanya bila pemprov ingin
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Mengingat dari
hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bali, masih ada beberapa catatan yang perlu
mendapat perhatian para Kepala SKPD.

"Di antaranya kesalahan kode
rekening anggaran, perjalanan
dinas dobel pembayaran (diba-
yar panitia dan APBD - red),
kekurangan volume pekerjaan
atau kelebihan pembayaran
serta pendistribusian BBM yang
belum optimal dan mengacupada
aturan yang ada," ujar Inspek-
tur Provinsi Bali Ketut Teneng
saat melaporkan pelaksanaan
pengawasan dalam rangka pen-
ingkatan kinerja pemerintahan
dan pembangunan Provinsi Bali
di Ruang Rapat Kantor Inspek-
torat Provinsi BaIi, Kamis (5/1)
kemarin.

Teneng menambahkan. dalam
upaya mempertahankan opini
WTP terdapat beberapa langkah
strategis yang perlu diambil. Di
antaranya dengan menyusun
laporan keuangan seluruh SKPD
(LK SKPD) dan laporan keuan-
gan pemerintah daerah (LKPD)
secara tepat waktu, mengin-
ventarisasi regulasi dan SOP
terkait pelaksanaan kegiatan
di tahun 2016, mempersiapkan
proses pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai dengan ren-
cana kegiatan masing-masing,
menyusun rancangan kontrak,
dan menyusun harga perkiraan

sendiri (HPS), mempersiapkan
dan mencermati kembali doku-
men hibah serta mempersiapkan
dan mencermati kembali doku-
men penatausahaan persediaan.

Sementara itu, Gubernur Bali
Nlade \{angku Pastika meminta
jajarannya rue ngc.rpt i m a lka n
pengawasan sebagai salah satu
upaya dalam mempertahankan
Opini WTP di tahun 2017. Fungsi
pengawasan tidak hanya men-
jadi tanggung jawab dari Ins-
pektorat maupun BPKP semata.
Lantaran sesungguhnya, fungsi
pengawasan melekat pada setiap
pimpinan mulai dari Pimpinan

SKPD sampai pada eselon fV di
rnstans] masrng-rnasmg. 

.r ringsl pengawasan rtu me-
lekat pada setiap pimpinan.
Untuk itu. saya minta lakukan
pengawasan di instansi masing-
masing denganbaik. Jangan sam-
pai ada celah atau lubang untuk
melakukan tindak korupii mau-
plrn melakukan prrngutan liar
yang akan merupiikan uegara,,'
uJarnya.

Pastika melanjutkan, Den-
gawasan dilakukan mulai dari
prcses perencanaan, pelaksanaan
dan pela pora n dalarn pengelolaa n
keuangan dacrah. Kalau itu ber-
jalan, maka tidak akan ada lasi
temuau BPK dalam bentuk api
pun sehrngga opini WIP secara
otomatis dapat dipeftahankan.

"Ingatlah opini WTP bukanlah
sebuah prestasi melainkan suatu
keharusan untuk mewujudkan

tata kelola keuangan vane baik."
imbuhnya. Pastil<a juga ;engrn-
gatkan Jalarann)'a untrrk selalu
bekerja berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria
(NSPK). Terkait hasil temuan
pemeriksaan BPK, Inspektorat
diminta untuk melakukin distri-
busi hasil temuan BPK tersebut
ke semua SKPD. Harapannva-
SKPD yang tidak digunikan se-
bagai sampling oleh BpK dapat
mengetahui temuan yang ada
sehrngga nantinya tidak meneu-
langi terjadinya kesalahan ying
sama,

. "Pelajari itu, jangan sampai
Kesalahan yang sama terulang
{emoall. lemuan-temuan vang
ada segera ditindaklanjuti'janl
gan menunggu batas waktu.60
hari. selesai_kan segera dan ian-
gan menunda nunda," uiarnva.
(kmb32)
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Penyalahgunaan Dana Hibah

Kej arr Tetapkan
Satu Tersangka

Tabanan (Bali Post) -
Setelah berjalan cukup panjang, proses

penyidikan kasus dugaan penyalaligunaan
dana hibah tahun 2008 di Biniar "Lalans
Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri. olefr
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan telah
sampai pada tahapan penetatrian tersangka.
'I'ersangka dimaksud adalah I Nvoman Su-
karya yang saat itu menjabat klian adat desa
setempat.

. Ditemui-di ruang kerjanya, Kamis (5/l)
,kemarin, Kasi Fidsus Kejari Tabanan Ida
Bagris Alit .A.mbara pidida merigatakan
pe_netapan Sukarya sebagai tersangf,a sudah
dilakukan Oktober 2016lilu. Se]am-a meniadi
tersangka, yang bersangkutan telah dipane_
gil satu kali. "Saat ini proses penyialta""
masih terus berjalan," jelasnya. - -

. Menurutnya, penetapan sebagai tersangka
berdasarkan keterangan sejumlah saksj Ian
buktr yang cr+kup kuat. Dari hasil pemerik-
sa-an, tersangka merupakan peneriura dana
hibah dan daiam proposal yang bersangkutan
tertulis sebagai ketua panitia.
_ .-M-encuatnya kasus penyalahgunaan dana
hibah ini berawal ketika tahuri200g warga
Banjar Lalang Pasek berencana membansrln
balai banjar dengan dana Rp Z5 juta. Karina
kurang dana, salah satu tokoh desa setempat
yang menjadi anggota DPRD Tabanan setuiu
menambah kekurangan dana pembansunan.
Dana Rp ?5 juta diseiahkan kepadanyaL pem-
bangunan balai banjar dikerjakan, namun
tidak kunjung selesai. "Saksi mensatakan
anggota dewan itu berjanji merampungkan
bale banjar tahun 2010," uiar pidada. -

Pembangunan balai banjar tidak rampung
sesuai jadwal. Warga setempat mengambil
ahh pembangunan dan membentuk panitia
pembangunan. Untuk menambah dana.
pihah panitia mcngajukan proposal ke
Pemkab Tabanan. Pioposal diiolat dengan
alasa.n Banjar_ I,alang Pasek sudah periah
mendapatkan bantuan Rp 202.a00.000 pada
2008 yang diterima I Nyoman Sukarya. ,,Ini
yang membuat warga kaget karena tidak
ada pemberitahuan atau sosialiasi terkait
kucuran dana sebesar itu," ucapnya.

Atas pengaduan masyarakat dan setelah
dilakukan proses penyelidikan. Kejari Ta-
banan,melihat adanya perbuatan melang_
gar nuKum dan akhrrnya memproses kasus
ini hingga tuntas. "Terkait dugaan anggota
dewan itu, kita lihat saja di persidaijan,
pasti akan diungkap di sana," imbuh pid;da.
(kmb28)


