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Pembebasan Lahan S hortcut

Geser Anggaran untuk RP l0 Miliar
SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng bersiaP
membebaskan lahan Pemban-
sunan shortcut titik 5 dan 6
iuas jalan Bedugul-singaraja,
di wilayah Desa Wanagiri dan
Desa Gitsit, Kecamatan Sukasada,

mulai ta-hun 2017. Hasil Pemba-
hasan Badan Anggaran fBang-
earJ DPRD Buleleng dengan
Tim Anggaran Pemerinuh Dae-

rah ITAPD) tGbupaten Buleleng
Kamis [15/6) Pagi, sePakat men-
galokasikan dana RP 10 miliar'

Dana sebesar itu diambil
melalui pergeseran anggaran
mendahului APBD Perubahan
2017. RencananYa di APBD
Perubahan 2017 nanti, dana
nembebasan lahan kembali
dltambah, sehingga diharaP-
kan lahan yang diPerlukan se-
luas 6,6 hektare bisa terPenuhi
dalam pembangunan shortcut

' tersebut.
Rapat dipimPin Ketua Bang-

garyangiuga Ketua Dewan Gede

Supriatna bersama anggotanya.

Sementara TAPD diPimPin
Kepala Badan Keuangan Dae-
rah [BKDJ Buleleng Bimantara.
Ditemui usia raPat, SuPriatna
menegaskan, pembahasan ang-
garan pembebasan lahan short-
cut dikebut untuk mendukung
komitmen pemerintah daerah
dalam mewujudkan Pembangu-
nan jalan shortcut Yang sudah
ditunggu-tun ggu masYaraka-t'
Mengingat waktu mendesak,
sehingga anggaran ini meman-
faatkan iatah dana Pajak Hotel
Restoran IPHR) dari Pemkab
Badung senilai RP 65 miliar.
Dari total jatah dana tersebut,
Rp 10 miliar disePakati untuk
membiayai pembebasan lahan
warga di Desa Gitgit dan Wa-
nagiii yang diperkirakan baru
mencapai 3,3 hektare. Sedang-
kan, anggaran lagi RP 55 miliar
dimanfaatkan u ntuk membiaYai
program di bidang Pariwisata
yakni pengembangan hutan
desa, pembuatan trotoar ialan
di Desa Munduk, Kecamatan

Banjar. Penanganan Pasca ban-
iir di Desa Pancasari, Kecama-
tan Sukasada, dan perbaikan
kerusakan fasilitas umum
(fasum) akibat bencana alam
di Kecainatan Gerokgak.

"Tahap awal iatah PHR kita
gunakan pembebasan lahan.
Agar dana itu segara bisa re-
alisasikan kita sePakati mel-
akukan skema Peniabaran
pergeseran anggaran menda-
hulu perubahan. Ini karena
target pembebasan lahan daPat
bisi trintas pada akhir tahun
20L7 i'katanya.

Untuk membebaskan sisa
lahan lagi 3,3 hektare, lanjut
Supriatna lembaga dewan dan
peherintah daerah akan men-
galokasikan dan Yang sama
dalam pembahasan APBD
Perubahan 20'l'7 ini' HanYa
saja; berapa alokasi anggaran
pembebasan tahap dua nanti,
pihaknya belum berani memas-
likan sumber dana yang akan
digunakan. 6 k19
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Danapilgub Bali 
^/FinalRp ZZSMiIiar

* Dewan Minta Masyarakat Mengawasi

Nilai perianiian
Hibah DaerahjrufHOi
dana Pilgub gati ZOfg
se.b.esar Rp 229,36
mtrrar ini tinggal di_
randatangani antara
KPU Bali dan Guber_
nur Bali. Menurut Ke_
pala Biro Hukumsetda
Provinsi Bali, I Wavan
Sugiada, penandatin.
ganan NPHD dana pil_
gub rencananya akan
dilakukan sebelum 23
Juni 2017 deoan.

Wayan'sueiada
membeberkrni p"n_
gae..lriar'l dana pileub
Bali 2018 untuk IipU
adalah lex spesialis
lmengatur secara khu_
sus) tentang pilkada.
Ini berbedi dengan
pelaksanaan hibah un-
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- Surat Suara

Rp 130.137.200.000

Rp

- Forulir Rp

- Kelengkapan TpS Rp

- Distribusi Losistik Rp

- Administrasi Kantor Rp

- Sosialisasi pilgub Rp

- Biaya yang Timbul Rp

ALOKASIANGGAHAN

1.649.706,5m

2.947.273.4W

2.920.315.300

2.189.400,000

33.526.152.600

1 7.607.349, r50

69,302,003.000
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tuk masyarakat. Dalam penan-
datangan nota kesepakatannya
pun khusus. "Makanya, proses
agak panjang. Prosei pehbua-
tan NPHD dan proses pencairan
dana Pilkada ini bukan kavak
dana hibah biasa," ujar Sugi-ada
di Denpasar, Kamis [15/6).

Sesuai dengan draft NPHD,
kata Sugiada, dana Pilgub Bali
2018 dianggarkan bertahap.
Rinciannya, di APBD Induk
Tahun 2017 senilai Rp 100
miliar, di APBD Perubahan
2017 sebesar Rp 25 miliar, dan
APBD Induk 2018 mencapai Rp
104 miliar.

Angka Rp 229,36 miliar
untuk dana Pilgub Bali 2018
ini sudah final. Pasalnva, ini
sudah masuk draft iIPHO
yang nantinya tinggal diteken
saja. Setelah itu, kata Sugi-
ada, masuk ke Biro Keuan-
gan Setda Provinsi Bali, dan
kemudian pencairan. "KPU
Bali dan Gubernur Bali akan
tandatangan sebelum 23 funi
2077 nanti," papar birokrat
asal Desa Gubug, Kecamatan
Tabanan ini.

KPU Bali sebelumnya men-
gusulkan dana Pilgub Bali 2018
senilai Rp 274 miliar. Dalam
proses pembahasan, dana Pil-
gub Bali kemudian menurun
lagi menjadi Rp 254 miliar.
Bahkan, saat pembahasan an-
tara eksekutif dan legislatif
yang berjalan alot, dana Pilgub
Bali sempatdisepakati hanya Rp
200 miliar.

Hal inilah yang membuat
KPU Bali berkali-kali melaku-
kan koordinasi dengan Komisi

digunakan seefisien hungkin,
tanpa mengurangi kualitastanpa mengurangi kualitas
pelaksanaan demokrasi. "Kitapelaksanaan demokrasi. "Kita
di DPRD Bali sudah berjuang
maksimal supaya anggaran Pil-maksimal supaya i
gub Bali 2018 bisa
maKslmal supaya anggaran Pll-
gub Bali 2018 bisa dianggarkan
maksimal. Tapi, kondisi keuan-Sementara itu, Ketua KPU Bali

Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
mengatakan dana Pilgub Bali Rp
229.36 miliar untuk KPU adalah
hasil keputusan bersama-sama.
Menurut Raka Sandi, usulan
semula dari KPU Bali memang
takteralisasi. Namun, KPU tetapi
akan melaksanakan penyeleng-
garaan Pilgub Bali 2018 dengan
tanggung jawab dan berjalan
sesuai dengan tahapan.

"Kami dari KPU Bali siap
dengan dana yang sudah final
ini," tandas Raka Sandi saat
dikonfirmasi NusaBali secara
terpisah, Kamis kemarin. Raka
Sandi mengatakan, dana senilai

maksimal. Tapi,
gan daerah juga kia harusgan caerah Juga l0ta harus per-
timbangkan," ujar politisi PDIP
asal Kelurahan Taniuns Benoa.asal Kelurahan Tanjung Benoa,
Kecamatan Kuta Selatan, Badung
ini, Kamis kemarin.

Tama Tenaya meminta ma-
syarakat dan berbagai elemen
turut mengawasi penggunaan
anggaran Pilgub Bali 2018 ini, su-
paya bisa benar-benar transpar-
an dan pelaksanaan demokrasi
berlangsung furdil. "Sebab, den-
gan anggaran ratusan miliaran
rupiah ini, kita targe&an lahir
pemimpin ydng berkualitas, ses-
uai dengan harapan masyarakat
Karena itu, ralqyaat harus ikut
mengawasi penggunaan dan-
anya," tegas Tama Tenaya. 6 nat
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Rp 229,36 miliar itu untuk es-
timasi Pilgub Bali satu putaran,

I DPRD Bali, Kesbanglimaspol
Provinsi Bali, dan Sekda Provinsi
Bali. Sampai akhirnya diambil
keputusan per 5 Mei'2017, di
mana dana Pilgub Bali 2018 di-
sepakati final sebesar Rp229,36
miliar.

Terkait dana pengawasan
Pilgub Bali 2018 untuk Basawlu
Bali, menurut Sugiada, sudah
dibahas dengan Bappeda Provin-
si Bali. Dari hasil pembahasan,
dan4 pengawasan untuk Ba-
wasltr Bali hanyadiberikan Rp 30
miliar, pencairannya juga secara
bertahap.

fumlah itu memang jauh dari
senilai angka Rp 68 miliar yang
sebelumnya diusulkan Bawaslu
Bali. "Sesuai dengan penyam-
paian Pak Gubernur dengan
media,ya memang anggaran hta
terbatas. Ya, segitu saja dulu (Rp
30 miliar)," tegas mantan Pen-
jabat Bupati Tabanan periode
Agustus 2015 hingga Februari
2016 ini.

dengan jumlah kontestan 6
pasangan calon (3 pasangan
dari parpol/gabungan parpol
dan 3 pasangan dari jalur In-
dependen.

Untuk dana Pilkada Gianvar
2018 dan Pilkada Klungkring
2018, kata Raka Sandi, NPHD-
nya berbeda lagi. "NPHD Pilkada
Gjany4r dan Pilkada Klungkung
akan ditandatangani di kabupat-
en masing-masing. Besarannya
dalam NPHD itu, kabupatenyang
tah[" jelas alumnus Fakultas
Teknik UGM Iogjakarta ini.

Sementara, Ketua Komisi I
DPRD Bali (yang membidangi
politik, perundang-undangan), i
Ketut Tama Tenaya, mengatakan
dana Pilgub Bali sebesar Rp
229,36 miliar diharapkan bias
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