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Terkait Temuan BPK atas Belanja Hibah Barang

nr€.nyampaikan peqrandangan umurnnya terhadap
perta,nggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
anggiran 2016: Dalam pemandangan umum yangi
disampEikan I Dewa Anom Suta, Fraksi Demokrat
mepydroti temuan BPK terkait pertan ggungiawaban
L^l^-:^ t-:l-^t^ L^-^..- -,^.^- ^I-^- l:-^-^Ll.^- "-+rrLbelanjqa hibah barang yang akan diserahkan untuk
masyariakat.tahun 2016 di tujuh SKPD yang tidak
sesuai ketentuan. Terhadap'hal itu, Fraksi Demokrat
meritinta Bupati memberikan sanksi kepada peneri-
mi bantuan hibah yang tidak menyamlraikan laporanmibantuan yang menyampaikan laporan
pertanggungiawaban, termasuk sanksi kepada tujuh
OPD yang mengelola bantuan tersebut. .

Berkaitan dengan pqhdapa-
tan retribusi parkiq;dan retri-
busi pelayanan pergampahan/
kebersihan yang diterima oleh
petugas pungut yang lambat
disetor ke Bendahara Umum
sehingga ter{ adi keterlambatan
penyetoran pendapatan ke
kas dai:rah, Fraksi Demokrat
mempertanyakan langkah Bu-
pati dalam menyikapi kinerja
Dinas Perhubungan dan Dinas
Lingkungan Hidup. "Secara
umum kami belum puas ter-
hadap pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2016 yang
mana dari silgi perencanaan,
pengorganisisian, aktualisasi
atau pelaksapaan serta penga-
wasan tidak Sinlron dan belum
maksimal," kata Anom Suta.

Sementara itu, Fraksi Ger-
indra melalui pembicara I
Wayan Jamin meminta Bu-
pati menjelaskan penyebab
tidak tercapainya target
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Bup ati Diminta J atuhkan
Sanksi untuk Tujuh OPI)

Bangli (Bali Post) -
', r. \ 4 t-!-ltntlt
)a{r8,u \-ftarr rusr,,
'. Limafraksi di DPRD Bangli, Selasa (11/7) kemarin'

Dglam rapat paripurna
yan$ dipimpin Wakil Ketua
DPRD Bangli Nyoman Basma,
Fraksi Demokrat menyata-
kan pemberian sanksi ter-
hadap tujuh OPD tersebut
dimaksudkan agar ke depan-
nya masing-masing OPD bisa
meningkatkan pengendalian
dan pengawasan dalam pelak-
sanaan kegiatan yang sudah
tertuang dalam APBD. "Apa
langkah-langkah yang akan
diambil pemerintah Daerah
dalam mengatasi persoalan
tersebut." kata Anom Suta.

Selain menyoroti persoalan
itu, Demokrat juga menyoroti
masalah kelebihan pemba-
yaran pajak gaji dan tunjan-
gan PNS Kabupaten Bangli.
Demokrat berharap Pemkab
Bangli lebih cermat, berhati-
hati serta memperhatikan
SOP sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
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SIDANG PARIPURN A - Wohil Ketua DPRD Bongli'Nvo:"1"' Basnta dan Konang

cortes serta Kepot";";;;"ii;L;;;i:;P:i{:{i:'Y:,*;:i A;:;rfnoh'(BKPAD) 
Gede

Carles serta Kepota Daaurl ^euu"E'v'j' - "iii'li, S"lisa (11/7) kemarin.
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realisasi dari Pelaksanaan
APnn tahun 2016 Yang telah
direncanakaR secara matang
oi"tt p"tunekat daerah' Se-

dangkan Fraksi PKPI mem'
inta"Bupati untuk menjelas-
kan alasan tidak tercaPatnYa
l"tL"t pendaPat-an daerah
,an"e tul"h ditetaPkan sebesar
irp I,r++ triliun.- 

Lain halnYa dengan Pe-
mandangan umum Yang dis-
ampuii.a"n tiga fraksi tersebut'

Fraksi PDI-P melalui Pembi-
caranva, I WaYan Wirya' me-

nvambaikan rasa PrihatinnYa
al"s Sllpa tahuq 2016 Yang
mutt"^P"i RP 37.4O8 miliar
vans sangatlauh dari defisit

".tni"t"tituhun 
2017' Salah

"^tli 
p"ttv"l^bnYa adalah kas

tahun anggaran 2016 diPergu-

"ulu" 
uiluk menutuPi DAK

vane tidak ditransfer di tahun
ZO16. egut di tahun berikut-
nya haf itf tidak terulang,

Fraksi PDI-P menYarankan
Bupati meningkatkan kine4a
peiangkat daerah sehingga
larget realisasi anggaran se-

.nfi duttg.tt aPa Yang telah
direncanakan

Sementara itu. Fraksi Gol-

kar dalam Pemandangan um-

"..tu" Yang disamPaikan
I Nv.oman Budiada hanYa
L"tivututttun BuPati untuk

-"mpettahankan oPini WTP
dari BPK. (krnb4o)
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Dilanjutkan, Penataan
Tukad Mati Kuta

Mangupura (Bali Post) -
Penataan muara Tukad Mati, Patasari, yang sebelumnya

bertujuan mengatasi banjir di wilayah Kuta, Badung, kini
kembali dilanjutkan. Keberlanjutan penataan Tukad Mati
sepanjang 14,2 km dari hulu ke hilir ini rericAnanya dilak-
sanakan akhir 2017 atau awal tahun depan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfatan Air
Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Putu Edi Furnawijaya men-
gungkapkan. saat ini masih proses pengurnpulan anggaran dan
penyusunan kontrak. "Bisa dibilang prakualifikasi. Sekarang
sudah bulan Juli dan mudah-mudahan akhir tahun atau awal
tahun bisa mulai dikerjakan," ungkapnya saat dihubungi
Senin (10/7) lalu.

Dikatakannya, total dana yang dipersiapkan Rp 450 miliar.
Dalam pengerjaannya nanti. bukan hanya membuat tang-
gul dan membendung air, tetapi juga mengeruk sedimentasi
serta membuat jalan inspeksi di kanan dan kiri Tukad Mati.
Penataan dari hulu ke hilir ini kemungkinan dibagi menjadi
dua segmen, yaitu lanjutan dari long storage Patasari menuju
ke hulu sepanjang 13 km dan ke hilir long Storage sepanjang
1,2 km.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Balai Wilayah Suirgai BaIi-
Penida I Ketut Jayada menyatakan saat ini sudah dilakukan
koordinasi dengan Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan
memberikan izin untuk penataan lanjutan tersebut dan di-
upayakan melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait
jalan inspeksi di sana. Yang jelas jalan inspeksi nanti bisa
dilewati mobil atau motor untuk pengangkutan sampah dan
pemeliharaan. "Yang di hilir disesuaikan dengan long storage
yang dibangun Pemkab Badung dan yang ke hulu disesuaikan
dengan keperluan," terangnya.

Penataan akan dilaksanakan.secara bertahap dari hilir
sampai hulu. Saat ini fokus penataan hanya untult menata
kawasan dari masalah banjir. Sementara penataan Tukad
Mati berikutnya untuk menambah debit air di estuary dam.
"Arahnya dan desainnya ke situ, tapi bukan sekarang," tam-
bahnya. (kmb23)
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Kasus Kicen dan Keduahnaknya

Dilimpahkan ke Kejari

Semarapura (Bali Post) - '
Penyidik Unit Tipikor Sa-

treskriq Polres Klungkung
akhirnya mel i mpahkan kasui
dugaan korupsi hibah bansos
dengan t-ersangka I Wayan
Kicen Adnyani dan keiua
anaknya, Ketut Krisnia Ad-
igutra dan Ni Kadek Endang
Astiti. ko _Kejaksaan Nug".l
(K-e.yari) Klungkung. Selisa
( r r/ i ) lremarin. Setelah dil-
ipqlka.". F..tleu tersanska
rtu dititip di Rutan Klung-
fultS Suna menunggu proses
nuKum selanjutnva.
,.. Berdasarkan pantauan.
Arcen yang tercatat sebagai
anggota .D|RD Klungku;g
?gt."pg kedua anaknia tibi
gl 5^elg-+saqn sekitar p,ukul
I 1. 30 Wita. Setelah.menjalani

{t:::t:"ixl"J}H;li,f :clrglnng ke Rutan Klungkungl

Sebelum masuk ke mobil,
Kicen, Krisnia Adiputra, dan
Pndang Astiti yang mengena-
kan kaos cokelat belbalut
jaket hitam nampak sedih.
Sesekali ia juga me,ngusap air
mata ctengan tangannya.
. Raut lesu juga terpancar
ctan wajah Kicen sebelum
m?l.uk kc mobjl Toyotir Rush
mrllk se0rang jaksa. peman-
dangan itu langsung disak_
srkan r-stri Krisnia Adiputra,
Putu Hemawati. Raut sedih
nur.r lak dapat dipisahkan dari
waJannya.

, Kasi-Pidsu_s Kejari Klung_
kung Mever V Simaniuntak
me,negaska n. pengginaan
mobrt prrbadi itu bukan berar-
ti memberikan keistimewaan
terhadap te-rsangka. Napun.
karenh ke ndaraa n opera*iorial
telats3g1 

-dlpakli da Iam keg-
ratan di Kejati. "Kendaraan

Kejaksanaan dipakai di keg-
iatan Kejati. Biar tidak salah
pemberitaan," tegasnya.

Khusus untuk alasan pe-
nahanan, pria berkulit putih
ini mengatakan karena ter-
sangka sudah memenuhi
pe-rsyaratan, di samping un-
'tuk mempermudah jalannya
persrdangan. Seiring dengan
penahanan ini: berkas dak_
waan ju-ga sudah disiap\an
jaksa. "Untuk berkas perkara
paling lambat Jumat ini su-
dah kami limpahkan ke pen-
gadilan Tipikor. Semoga surat
dakwaan segera di acc oleh
tim jaksa," ungkapnya.
, sementara itu, kuasa hu_
r{um ketrga tersangka. Berna_
drn mengaku sudah mengaju_
!an permohonan peneal]han
benahanan kepada.-;aksa.
Persetujua,nnya tergantnng
prmpinan Kejari. (kmb4b)
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