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SangatRendah
Serapan APBI)

Bangli (Bali Post) -
Serapan APBD Bane,li tahun 2017 hingga akhir Mei ini masih sangat rendah. Dari

target 46'16 persen, realisasi fisik dari 30 organisasi perangkat daerah (OpO) baru men-
g"pli 33'551ersen. Rendahnya serapan APBD salah satunya dipengaruhi akibat adanya
kebijakan Bupati untuk menunda sejumlah proyek bernilai Rp 200 juta.
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Kabag Pembangunan Setda
Bangli Wayan Sugiarta saat
ditemui Selasa (4/7) kemarin
mengatakan, hingga akhir Mei,
realisasi fisi-k dari 30 OPD baru
mencapai 33,55 persen. Semen-
tara targgtyang dipasang untuk
realisasi fisik hingga akhir Mei,
yakni 46,16 persen. "Sedang-
kan untuk realisasi serapan
keuangan baru mencapai 19,90

persen dari target 42,37 persen,"
ungKapnya.

Sugiarta menjelaskan, dari
30 OPD yang ada, OPD yang
serapan fisiknya paling tinggi,
yakni DPRD Bangli. Sampai
akhir Mei, serapan anggaran di
DPRD Bangli sudah mencapai
51,47 persen. Posisikedua ditem-
pati Dinas Perhubungan yang
serapannya sudah mencapai 46

persen. "OPD yang serapannya
paling rendah, yakni Dinas PU.
$ingga akhir Mei baru mencapai
7 persen," jelasnya.

Menurut Sugiarta, ada be-
berapa hal yang menyebabkan
rendahnya serapan APBD ta-
hun ini. Salah satunya akibat
adanya penundaan kegiatan
proyek untuk kegiatan berni-
lai Rp 200 juta yang sumber

pendanaannya tidak mengikat
seperti dari Pendapatan Asli
Daerah. Kebijakan Bupati un-
tuk menunda kegiatan bernilai
Rp 200 juta dilakukan guna
menutupi kegiatan yang ber-
sumber dari DAK tahun 2016
yang tak ditransfer pusat.

Selain itu, rendahnya sera-
pan APBD juga disebabkan
karena pada tahun ini sedang
masa transisi penerapan Per-
aturan Pemerintah (PP) Nomor
41 Tahun 2007 ke PP No. 18
Tahun 2016. Akibat adanya
perubahan PP tersebut, terjadi
perubahan_ kelemba gaan dalam

OPD yang cukup berpengaruh
terhadap kegiatan untuk tahun
2017.

"Pada saat perencana kan
dilakukan OPD lama. Sementara
pelaksanaannya dilakukan OPD
baru sehingga ada sejumlah kes-
alahan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Sugiarta
mengatakan bahwa pihaknya
akan terus mengejar agarAPBD
bisa diserap semua OPD sesuai
target per bulannya. "Dengan
adanya target yang kita buat,
kita harapkan serapannya tidak
numpuk di akhir tahun," imbuh-
nva. (kmb40)
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Informasi dihimpun, secara
diarn -diam sejpmlah personel
Polda Bali mendatanei kantof^'
BKD Gianyar sekitir pukul
11.30 Wita. Kedatangan mer-
eka guna menelusuri aliran
dana pungli yang dilakukan
tersangka Ketut Mudana
(Kepala Dinas PMPPTSP)

dan Nyoman Sukarja (Kabid
Petiaina"rr dan Non Peril-
inaiiJ. IrlAmriri tidak benydk
tlikbtahui aph saja yang digati
aparat kepolisian di kantor
yang beralamat di Jalan Kebo
Iwa, Gianyar itu. Tim lantas
kembali ke Mapolda Bali satu
jam kemudian.

Kepala BKD Gianyar Ketut
Artawa yang coba dikonfir-
masi sore kemarin berulang
kali tidak menjawab pdng-
gilan di telepon selulernya.
Sementara itu, Kasubdit III
(Tipikor) Polda BaIiAKBP Ida
Putu Wedanajati yang dikon-
fimasi membenarkan bahwa
polisi mendatangi Kantor
BKD Gianl-ar siang kemarin.

' Dikatakdnnya, kedatangan ke
lokasi tersebut untuk melan-
jutkan penyelidikan kasus
OTT di Dinas PMPPTSP.
'Ya tadi (kemarin - red) ada
anggota ke sana melanjutkan
penyelidikan, hanya untuk

konfirmasi," ucapnya.
Dising-gung Iedatan gan_

nya ke Kantor BKD Gian-
yar serta keterkaitan den-
gan kasus pungli di Dinas
Pi\IPPTSP Gianyar. AKBP
Wedanajati enggan mem_
beberkan lebih linjut. ,'Itu
belum bisa kami sampai_
kan. Yang jelas karena ada
keterkaitan pehingga kami
turun ke sana (Kantor BKD
Gianyar - red)." katanya.
. _ 

D_rberitakan sebelumnya,
|I(B.P Wedanajati mengata_
Kan l(edua tersangka kasus
pungli di Dinas Pntp_ptSp
masih bungkam. Oleh kar-

ena itu plhaknya masih
tokus mendalami keterangan
Le_dua tersangka terseb"ut.
-'K_ami tidak boleh memaksa,
kalau dipaksa entar dibilanj
krimi-nalisasi. " ungkapnya.

Bahkan. ia menegiskan,
sampar saat ini belum ada
pejabat lain yang disebut-
sebut terlibat kasus itu oleh
tersangka. "Belum ada seperti
l-tu, apalagi sampai meny-ebut
.tsu_pati dan Wakil Bupati.
Tidak ada," ujarnya. .liti halltu nantinya terungkap di
perstctangan. t-entu pihaknya
harus_ m_eni ndakla nj utinya.
(kmb35/kmbB6)
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Kasus OTT di ptvtppTsp

Polisi Datangi

Gianyar (Bali Post) -
Polda Bali kembali turun ke Pemkab Gianyar, te-

p_alnya ke kantor Badan Kepegawaian Daerah(gKDl
Kabupaten Gianyar, Jumal (1ft\ kenarin. Kedata-
ngan kali ini untuk melanjutkan penyelidikan kasus
Qnerasi Tangkap Tangan (Om) di Dinas penanaman
4g4gl Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu
(PMPPTSP) Kabupaten Gianyar. -
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Dukung Pembangun 6;1ffi
Bupati Giri Prasta Serahkan DanaHibah

Rp 2Miliwdi Auman

MENyERAHKAN - nupott"niauos16^on Giri pr-;r; ffisebesar Rp 2 mitiar nlnac.g nesoTaaii;;;":b;;;Ftfii,_iii"o*oran petang, ber_tempat d.i Waptitan pui Deea Adot Auia", rt;^r;@/itA;'."
BUPATI Badung I Nyo-

man Giri Prasta *enve"ih-
kan dana hibah sebesar Rp
2 miliar kepada Desa Adat
Auman, Desa Plaga, Keca-
m__atan Petang bertempat di
Wantilan Pura Desa-Adat

Auman. Kamis (6/7) lalu.
Penyerahan dana hibah yang
digun_aka n- untuk pemba nguf ,

nan Wantilan di Pura Dal6m
Desa Adat Auman dihadi-ri Camat Petang I.B. Nata
Manuaba beserta Muspika

Kecamatan Petang, Perbekel
Plaga Gusti Lanang Umbara;
Wakil Ketua Pengurus DpC
PDI Perjuangan Badung Ba-
gus Alit Sucipta dan tokoh
masyarakat setempat.

Bupati Badungi Nyoman

Giri Prasta dalam sambutan-
nya menyampaikan, disadari
waktu dqn dana masyarakat
kebanyakan habis uniuk vad-
nya. Untuk itu, pemkab-Ba_
dung den-gan DPRD Badung
selalu hadir di tengah:tengaf,
grAsyarakat guna mendtr-
kung seluruh pembangunan
ctr desa maupun desa adat.
Penyerahan bantuan hibahini merupakan. komitmen
;remeriutah' untuk mendu-
kung pembangunan di desa.
sehlngga masyarakat tidak
Iagi mengeluarkan biava."
tegasnya.

_B_upati Giri Prasta juga
telah mengarnbil kebiiikin
untuk menuntaskan -selu-

ruh pembangunan di pura
kahyangan tiga desa adat di
Badung dan mulai tahun 201g
nanti. Bupati juga mengambil
kebijakan untuk memberikan
gaji kepada pemangku pura
kahy_angan tiga se-Badung.
Lebih lanjur Giri prasta
menyampaikan, berkaitan
denqan mekanisme penyera-
han bantuan hibah ini ielah
sesuai dengan by nante by
adress dan telah ditetapkan

di APBD, ada veri$_kasi begitu
pula telah dibuatkan NplD.
"Setelah NPAD masuk ke re-
ke.ni,ng panitia yang uangnya
telah masuk di Bank BpD
Bali, hari ini secara simb_
olis yang limaksud dengan
upasaksi di antaranya diwa
saksl, manuso salasj serta
buta -sahsi. Salah.satu pola
kita hari ini adalah Eranusa
saksi yang ditunjukkan ke-
pada masyarakat desa ada[
bahwa uangnya telah tere-
alisasi, agar dipergdnakan
sebaik-baiknya aan tidat
ada korupsi. Dengan bantuan
hibah ini diharapkan dapat
mempercepat pembangunan
di desa adat," uiarnva.

Sementara itu,'Bendesa
Adat Auman I Wayan Terima
menyampaikan rasa syukur
dan merupakan kebanggaan
bersama atas pemb6iian
bantuan dana hibah ini un-
tuk pembangunan wantilan
yang merupakan kebutu-
han masyarakat. "Ke depan
masyarakat akan selalu men-
dukungprogram-program pe-
merintah dan arahan Bupali."
katanya. (ad625)
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Penyidikan Dua Kasus

Ta|3na3 (Bati post) _
um_$3ber pungli Kabu_paten-Tabanan meiilis hasil

!:ITdrtq" Ias us yang sedang
crtangani. Dari empit kasrG

hirsil Operasi Tangkap Tangan
r" I ,,/. nanya satu kasus yang
i,ll?h, P21 (berkas"ya i.ng:
Kap) dan satu kasus dala6
Proses penyidikan. Sementara

dua kasus lainnya dihentikan.
nedua kasus yang di SpB
lsurat, perintah penghentian
penyrdrFan) yakni OTT pun_
gutan di pasar senggol^dan

fjij:KAsUS-TimSaberPungliKabupatenTabanan"oo,*",,,**ffiM,
parkir di Terminal pesiapan. kami tangani, dua di antaran_
o,, 5.:f,"+ lf l1T:'ylt r, *"" y. .il."d;h"sf i dengan al asanPungli ribanan K"-;JJ*J ;,eutl,ft'd;ffii.itrft1ff:frMartin Pasaribu. Jun'at (Tt7) ;-d;;i;"ndesa adat bisakemarinmenietaskan.setetatr ;;#fiiiioaut"r, kepadadilakukan peperiksaan re.r_ yang bersangkutan. Satu ka-masuk mendirtanEkan ahli, ."sI"irrnva s-"al-igffiil;:;kedua kasus terse-but tid;[ ffi* diili*".memenuhiunsuroidanapem_ U;;*f;s yangsedangerasan. Oleh karena itu kasus- dal;;*ta;; penyidikan.nya dihentikan. Sedangkan y"ri"iort ii,rlib";[;;;:satu kasus vane berkasnya gota ormas saat melakukansudah lenq\ap.dan dinyata_ i""q;a; hJ" I X"t.rt M (41)
I:*."$-ll.lr1 oleh,keja[saan ffiTiil.ffi s (28). Mereka
kan s udah F 2 f 

"r"r, 
l": "t.""1, ffi "iiA;:T d A?i:'#":-rtjyakni kasus pungh_di areai ;;;;fiiilngRp Bt0.000diparkrrtransitPasarTabanan. .";"mtu'1, pJJ"gang kaki Iim6dj pglf t-ertangkanya berini- ;i';ifi;fr fr"diri roh.---usrDauxrauva r]eJlru- or wrlayah Kediri, Tabanan.sialf Made B_Al+et i."r.p""- ili;;iil i]"_"nk"r, .u"tjar Sandan Dauh yeh, Desa ;;Lk;iii;;isinya, perten_Sesandan, Tabanan. Seperti suh;j;;df.r.diketahui-rrnfrrlrforoo--L^ .'n-$\\€t?hli1 ""t"tl".r.iei" "'iiil;;lT*'llan terhadapI l\{ade BA diamank".,."iu"i p"ri^;:;fli; kita gunakanFebruari 2017. pelaku kida- i;;;;;r:;; tak bersalah.patan mepungut restribusi rct" f"jil".Eisarkan undane-

f3:':?t?:k-T^5=1t:r:9.*";d"Ei;il;;i"fi ;;H";
melibailan ihli bafiasa untut
mengetahui apakah ada unsur
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pemerasan dalam kasus terse-
but," ucapnya. (kmb2g)

Dihentikan
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