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belum ber"ani berialan dengan terrtib' aman
DPRD Buleleng

dan tidak terganial dengan Permasalahan anggaran. Kami belum mengomentari nilai anggaran yanglitetaPkan, Yang jelas

kita akan bahas bersama instast
terkait dalam Pekan ini," kata

Supriatna Yang juga Ketua'DPRD
Buleleng.

Terkait munculnYa wacana
usulan dana Pilkada dialokasikan dalam dua tahun anggaran,
Supriatna mengatakan, sah-sah
safa dalam Proies Pembahasan

muncul usul atau saran Yang
disampaikan anggota dewan'

Penvusunan anggaran secara
bertahaP itu bisa saia dilaktrkan

asalkan Pihak eksekutif bisa
daPat mereallsaslmeniamin
'anggarari di awal tahun'
kan

Sementara dari Pengalaman se-

btlumnya, anggaran pada induk tetapkan dalam dokumen APBD
APBD baru bisa direalisasikan Tahun 2016 yang mulai dibahas

paling lambat pada Maret
tahun.yang

berialan.

Sementara dari

di

penjelasan

komisioner KPU Buleleng

Kamis (15/10) pek3n ini," tegas

Supariatna sembari diiyakan Sekretaris Dewan (SekwanJWisnaya.

belum Sebelumnya, peldksanaan
ang- Pllkada Buleleng yang dihelat

lama ini menyebut kalau

garannya{ialokasikan secara Februari 2017 mendatang mebertahapffkhawatirkan dapat nelan total angagran senilai Rp
menganggutahapanpelaksanaan 70 miliar. Total dana pilkada ini
pilkada. Pasalnya, mulai perten- terdiri usulan proposal KPU Bulegahan tahun 2076 dan

menginjak

leng senilai Rp 48,6 miliar. Badan

Januari 2017 mendatang KPU Pengawas Pemilu [Bawaslu)
harus sudah memiliki dana yang mengusulkan anggaran senilai
siapdigunakanuntukmembiayai Rp 10 miliar; dan usulan dana
tahapan

pilkada.

untuk kepolisian yang dirancAng

"Opsi seperti itu wajar saja Rp 9 miliar. Sedangkan untuk
munculdalampembahasananga- pos anggaran untuk TNI hingga

gran di lembaga. Namun

itu, kami optimis nanti

apapun kini belum ada usulan proposal
usulan yangdiajukankepadapemerintah

dapapilkada ini akan segara
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' fulimpahan

14 Tersangka SPPD Fiktif Ditunda

Satu Tersangka

NaikTensi
NusaBali
14
korupsi
Surat Perintah Perjalanan Dinas
{SPPDJ fiktif bernilai ratusan juta
rupiah di Dispenda Gianyar, dari

yans
belum menialani cek
-kesdhatan
di Polda," ielas
pegawai Dinas Pariwisata
Gianyar ini.
la dan para tersangka lain
melalui pengacara masingpenldik Polda Bali ke Kejaksaan masing telah bersiap memohon
DENPASAR,
Rencana pelimpahan
tersangka kasus dugaan

Tinggi (Kejati) Senin [12/10),
ditunda. Salah satu penyebabnya,
salah seorang di antara 14
tersangka, Suc, yang kini pegawai
Dinas Sosial Gianyar, mendadak
menderita tensi naik

Informasi di Mapolda Bali,
Senin (12110), kuat dugaan

sakit mendadak Suc itu akibat
akumulasi psikis karena
katakutan ;kan ditahan oleh
penyidik Kejati Bali. Pengacara
Sug I'lidayat SH, juga tak
berani meniamin kondisi
kesehatan kliennya jika sampai
pelimpahan ini beruiung
penahanan klien ini di Rutan
Gianfar.

.

Pefryebab lain, diduga

penyidik di Polda Bali kewalahan
melakukan pemeriksaan
marathon yang sekaligus
deng4n banyak tersangka. 14
tersaigka menggunakan lima
peng{cara dengan berkas kasus
masi g-masing. Di antara hma
peng4cara itu, selain ada Hidayat
SH juga ada pengacara senior,
Wayan Warsa T Bhuwana SH. 1.4
peng4cara didampingi pengacara
maslng.masing tiba di Polda Bali
seldtar pukul07.00 Wita - 14.00
Wita, bertemu para penyidik Dit
Reskrimsus Polda Bali.
Salah seorang tersangka,
Wayan Wirtama mengakui,
kasus dirinya dan L3 temannya
itu ditunda dilimoahkan ke
Kejati Bali dan K;jari Gianyar.
"Mungkin karena masih ada
beberapa teman (tersngka, Red)
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penangguahan penahanan
setelah kasus ini dilimpahkan
ke Kejdtr.
Sebelumnya, penyidik
Polda Bali menyatakan akan
melimpahkan tahap II kasus
ini berikut barang bukti dan
tersangka ke Kejati Bali pada
Senin (12lL0). Kasi Penkum
dan Humas Kejati Bali, Ashari
Kurniawan yang dikonfirmasi
membenarkan rencana
pelimpahan tahap tl kasus
dugaan korupsi SPPD fiktif
Gianyar dengan 14 tersangka.
"Tapi sampai sekarang belum
ada datang," ujar Ashari yang
dikonfirmasi, Senin sore.

la mengatakan tidak
mengetahui secara pasti
penyebab batalnya
pelimpahan tersebut. Pasalnya
belum ada keterangan
apapun dari pihak Polda Bali,
Ashari malah balik meminta
wartawan untuk menanyakan
pembatalan ini ke Dit
Reskrimsus Polda Bali.
Belum ada keterangan
resmi dari Polda Bali terkait
batalnya pelimpahan ini.
Salah satu penyidik yang
sempat ditemui memastikan
pelimpahan kasus SPPD fiktif
Gianyar batal dilakukan.
"Pelimpahannya batal hari ini
[Senin kemarin, redJ. Tanya ke
pimpinan saja kapan pelimpahan
berikutnya," uiar penyidik yang
enggan disebutkan namanya

ini.
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Penuhi Kewajiban Konstitusional, RAPBD
2016 Diserahkan ke Dewan

Yudha Saka: APBD Instrumen pemenuhan
Hak Dasar Masyarakat
MANGUPURA, NusaBati

ran Pendapatan dan Belania

Penjabal Buoati Baduno
Sak;

Daerah (RAPBD) tahun 20i6

I Nyoman |-lany yudha

secara tepat waklu ini maka

drdampingi S€kkaD Badunq

kewajiban konstitusional ber,
sama antara pemerintah dan
oewan akan memiliki waktu
yang cukup untuk melakukan
pembahasan dan penajainan

Kompyang Fl S.wandrka. menv:
ampaikan aplesiasi atas lomitmen Dersama dalam melakukan
pernbahasan ApBD secara teoat
waktu. Sejak drserahkan. Seitin
RAPPD Badung tahun
fzuZ_to10),
otrespqns bnosuno oleh
DPRD Badu4g deng-an m;laku(an agenda pFmbahasan mela_
luirapat kerja denqan eksekutit.
.Melalui
prbsetpembahasan

oaram upaya mewujudkan

Keselanteraan masvarakat dan

krama Badunq, ' tu[umva.
S€mentara, Suambira mel

aporkan bahwa RAPBD sesuai

RAPBD tiahun 20 16 secara tebih

awal jni maka tugas lonstitusronal bersama ini telah mulai

I

arahan Penjabat Bupati telih
o6eranKan secara tepal waktu
kepada DPRD Badunq, dimana

komposrsi RAPBO-Baduno

2016, yakni kontdbusi terhada;
pendapatan daerah dirancano
sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Ca:
Eappeoa Lnbdng Wayan Suam_
. rsr paian ini terdiri dari
da.i pAD sebesar
Rp 2,9 triliun tebih, dana oerim_
bangan Rp 314,7 miliar lebih.
MPBD yangiepdt waklu me;- ' 'rYw'rrdrr ndrrv ruonE
dan pendapatan daerah vano
ladi pentnq dilakukan menoinoat
sah sebesar Rp 352 miliartbbih:
APBD 2016 merupakan tns-tru;En untuk melaksan_ Komposisi
K
belanja daeratr berOisa*in xetom_
aKan rungs p€tayanan publik yang baik, terutama ook t
pK.De|anJa drancang sebesar Rp 3,6 hiliun lebrh,
peEyanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar ierdir
lerdrndan belanja lidak langsung Rp 2 triliun lebrh
ma.syarakat dr berbagai bidAng dan s€ktor. Ini s€pe_ dan
oan toetanja tangsung sebesar Rp .1,5 triliun lebrh
nunnya opnenlasikan untuk meningkatkan harkat Seda
Jeoangkan komposisi belanja daerah b€rdasarkan
oan rrEnaDat masyarakat Kabupaten
penenma manhat s€besar Rp 3,6 hiliun lebih, di
-uengan drserahkan Rancaqgan Angga- pene
rnana
hana belanja publik sebesar 63,13 persen
@
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Sejumlah Hotel
Keberatan
Pajak Online
MANGUPURA - Dinas PendaDatan
Daerah (Dispenda) Kabupaten Bidung
terus didesak agar meminimalkan kehilangan potensi pajak yang diperkirakan

Hal senada diungkapkan Made Sumerta.
Polilsi PDI Peiuangan itu meminta agar
DiSenda lebih jeu meniaga porensi paiak
agar

tidal menghltang,

"Saya melihat banyat hotel berbintang

dibangun, ini iuga harus memberikan

pemasukan signifikan Pada daerah. Kalau perlu, target Dispenda minimal Pajak
dapat Rp 3 triliuni' desak Sumerta
>

r

Baca Seiumlah... Hal 39

rnencapai tiliunan rupiah. Saat rapat keria
dengan Komisi III DPRD Badungkemarin

(12l10), Dispenda menyebut tidak berani

menjaniikan tenaikan pajak signifikan
seperti tuntutan kalangan dewan. Namun,

dewan tetap menginginkan agar pajak
terus digenjot. Apabila ada hotel membandel, dewan mengusulkan pencabutan
izin operasional. $edangkan Kadispenda
Badung Wayan A4i Arnarva menyebut ada
beberapa hotel yafg keberatan menerima
website yang diterlam di server rnereka.

"Pajak ini kalau bisa setiap tahun naik
Rp 500 miliar. Kami melihat potensi itu
adal uiar Ketua Komisi UI DPRD Badung,
Nyoman Satria saat memimpin rapat.

f)ewan Sepakat Bentuk Pansus
I

SEJUMLAH

Sambungan dari hal 29

Mantan ketua Komisi

ll itu

memberikan usul agar pemerintah tegas kepada wajib

pajak m.ernlan-d-sl ; " KaJau
tidak mau membayar pajak,
cabut saja izin oPe rasio nalnyri. ;alam hal ini mesti
tegas," imbuh Sumerla.
Menanggapi desakan de
wan, Kepala DisPenda Ka-

bupaten Badung WaYan Adi

Arnawa mengatakan, tantangan terberat sejati nya
berada pada mental wajib pajak (WP) itu sendiri.
Sekalipun pihaknya sedang
merencanakan Pemasangan

200 website Pada tahun 2016.

ini, sudah
dilakukan uji coba Pemasangan 30 website " Kalau
Pada tahun 2015

meigkaji ulang izin hoteltak

membayar paiak kami sangat

setuju. Memang bila Perlu
tarik izinnya," kata Arnawa.
Website ini nantinya akan
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Amawa kembali tidak berani

Uta; itir.
Namun, pemasangan ini
-bukan-b-efa.rti tanpa ken-- dala. Peiabat asal Pecatu
itu mensaku banvak waiib
palat (vfp) vang ieberatan
iair trindat dipisang website. Berbasai macamilasan

bo.{ peningkatan paiak naik
30 sampai 40 persen pada

ditanam pada server hotel
dan restoran. Website ini

katan. Tapi, nilainya kami

merekam setiap transaksi hotel dan restoran. LaPoran ini
diklain cukup real time."Setiap lima menit akan ada data
masuL ,., -rert'er l)isPenda
Data ini didapat dari website
yang tlitanam di se rverhoteli
terang Adi Amawa.
Yang menarik, meski sudah
dipai ang tap pi ng bo.x, masih

perlu

banyak hotel Yang menggunikan kalkulator dalam
menghitung transaksi. Bah-

kan, dirinya mengaku Pernan
melihat salah satu hotel Yang

menggunakan kalkulator'

.

Menurut Adi Arnawa, Pema-

sangan &,elrsire ini baru satu-satunya di Indonesia. Paiak online
di Jakarta baru sebatas Pema-

sangan tlpping box. Ditanya

alasan berani melalalkan tero-

bosan tanpa ada Pengalaman,
Adi Amawa meniawab ringan.
"

Daripada saya diam tidak

berbuat apa-aPa. SaYa Yaxln
dengan urebsite ini ada Pening-

taqQv ' \t Dg\obn-aoq

karena

menjawab. "Butuh biaya besar,
^"aluasi berkelanju- yc lumayan besari' tukasnya.
tan/' papar mantan camat Kuta Saat pemasangan t4-PPittg

berani menyebutl€n,

a'-

beberapa waiib-paiak Saal
ini' hasil paiak daerah pada
APBD induk tahun 2015 sebesar Rp 2,5 triliun, APBD
setelah perubahan ln z'e tt,
liun' atau berlambah Rp 250
miliar' Pada tahun 2016' pi-

diunekaolan agar seruer
tidak'iadi ditanair. Kondisi halnya akan mendala l'000
.. r"rii itu membuat Dis- wajib paiak untuk dipasang

otak. uebsite. "Kami tetap pasang
fainrnu*u mengaku harus tappingboxkhususnya.pada
ada kontrak menghadapi restoran, sedangkan note.l
Wf seperi itu. "seiarang i tetap pada Pebsi'e servis"'
ni harus ada dukungan dari tukasnya'
waiib paiak, Kalau dibilang Dewan menyepakalr mem.
o".tdu hut,rs memutar

ada kebocoran, kami sudah bentuL pansus sistem palaK
U.iup"vu. Caranya, dengan online Hanya saja' dewan

bantuan alat website Kiau masih bingung unruk mencari
dengan pegawai saja saya studi banding pansus lnlorpetl'mist'it "sutir -"nc"pui masi yang dirangkum koran
iareet,"

ini, dewan

tukasnva.

oitanva biava vane dibutuh-

kan uniuk orbvek r,t?bsite,

Rdi

menSSunaKan
kesempatan lersebut untul
pergi ke luar negeri (san/yes)

