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Dewan Karangasem \./
Setujui RAPBD 2016

I
JJABAT Bupati lda Bagus Ngurah Arda (kanan) menandatangani
6, diDPRD Karangasem, Senin 130/11).

NusaBali
DPRD Karangasem akhirnya meny-

riui MPBD 201.6 untuk diusulkan

Perda APBD 2016, setelah melalui

bahasan alot yang menghabiskan
tu total selama 24 jam, pada 24-27

lvember Sebab, rata-rata Dembahasan
DPRD pukul08.00-14.0OWita, atau 6
n tiap hari, total pembahasan RAPBD
akukan selama 24 iam. Tetapi, fraksirksi yang ada di DPRD memberikan
atan penting, dalam hal pelaksanaan
BD 2016 mendatang. '
luru bicara DPRD I Komang Mustika
melaporkan hasil rapat gabungan
isi dan pandangan akhir

fraki, semua

iadi Perda APBD

nya rapatberakhir

dari perki-

raan sebelumnya,
pembahasan RAPBDte
hanya 4 hari, atau per
kan waktu 6 jam.
Penjabat Bupati IB N
gakui, pembahasan

lKlran yang

cerdas untuk.kepenti

Karangasem. l'Kimi a
sempit, RAPBD tuntas
semuanya
masyarakat Karangas
rah Arda,

masyarakat
dengan waktu

bahas,karena

untuk
i' kata IB Ngu-

Dalam usulan

RAP D 2 016, kata
briat defisit hingga
Rp 44,5 03 miliar. Se Lb, defisit itu

Nengah Sumardi,

tertutupiSILPA (Sisa
Anggaran) tahun 2015,"
Terungkap pula per
biayaan Rp 73,003 mili

rata di luar dugaan, rata-rata jalan-

pembiayaan Rp 28,5
netto Rp 44,5 miliax

\ fovnu"- 2ot

Arda menberjalan alot,

tetapi menghasilkan

;i memberikan catatan keDada eke3ar lebih efektifdan efisien mengguanggaran. Hal itu terungkap dalam
Paripurna DPRD dipimpin Ketua
) I NengahSumardi, dihadiri Penjabat
ti lda Bagus Ngurah Arda. di Ruang
t DPRD, Senin (30/1r1.
ulanya, DPRD mengagendaka n

t-rapat hingga tengah malam,

merupakan
selama ini,
membutuh-

merupakan selisih
1,583 triliun dengan pen

daerah Rp
rtan daerah

Rp 1,538 triliun. "Tetapi

6

itu telah
Penggunaan

rmaan pem,

pengeluaran
pembiayaan

6
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* Sidang Dugaan Ma rk Up

ruhc

ngadaan Lahan BP3TKI Denpasar
t

Menurrirt terdakwa,
Pageh pledoinya

seben!rnya berisi
soal niatnya untuk
mengembalikan
uang Rp 200 juta
yang fdidapatnya
dari mprk up penaan lahan.
DENPASAR, NusaBali

Setelah dituntut 7,S ta_
paseh
hun peniara,

I Wavan
yang menjadi terdakwa kaius
dugaan korupsi mark up pen-

gadaan lahan untuk kantor
BP3TKI IBadan Pelayanan
Penempatan dan perlindun_
gan Tenaga Kerja Indonesia')
Denpasa r membacakan o ledoi (pembelaan) di pe neadilan Tipikor Denpasar p-ada.
Senin [30/ 11). Ditam siians,
ma jelis ha kim menolak pledoi
yang dibuat sendiri olehterdakwa dengan alasan tidak ielas.
S ida ng yang dipimpin

TERDAKWA kasus korLtpsi dan mark up Lahan Eip3Tft
Denpasar,-t Wavai
Pageh saar sidang di pengaditan Tipiko; Denp"*r,
n"t,

flgiiOii"L""'-"

majelis hakim pimpinan Ed- dilakukan terdakwa paseh
dan kuasa hukumnya, IGkG
Penuntut Umum [JpU) Nyo_ Yusa Arsana
Putra dan I Gede
man 5 ul itra mengagendakan Astawa,
pembacaan piedoi yang akan
Dalam pledoi yang dibaward Harris Sinaga serta Jaksa
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cakan kuasa hukumnya kembali

menyeret staf khusus Kepala
BNPTKI Jakarta, Wahyu Maton_

dang alias Dodik. Disebutkan

jika dalam aliran uang hasil
korupsi tersebut, terdakwa
Pageh hanya mendapat Rp 200

lura dan tangsung diseret ke
Pengadilan Tipikor Nam un Do_
dik yang ielas-ielas menerima
R p 1,5 milia r h ingga kin i ta
k
tersentuh. "Tuntutan iaksa
kami anggap tidak meminuhi
rasa keadilan," ujar kuasa hu_
kum Pageh.

Dalam pledoi juga merinci
peran yang dilakukan terda_
Kwa tatnnya, yaitu priyo Adi

5antoso yang te rli bat aktif
mulal pe.rencanaan hingga
pengambrtan uang hasil mark

Setelah kuasa Iukumnva
membacakan p ledloi, ma jeiis
ha

kim mempersilah kan paseh

pledoi vine
ditulisnya sendiri. Usa i -pemI
bacaan, ma je lis hakim ianssung menolak pledoi vane
dibacakan Pageh karena iidaf,
jelas. "Pledoi apa yang kamu
buat. Ini s"mikin mEmbingungkan saya. Ini tidak akan
saya masukkan sebagai per_
tr mbanga n," tegas Edward
membaca kan

yang akan melaniutkan sidans.
Sen in f7ll2l
menrlete nng.
o
t//rzJ mendata

pageh
Ditemui
:mui usai sidang, Fageh
mengatakan
Ingatakan pledoin
pledoinya se_
benainya beriii soal niatnya

up yang dibagikan ke beberapa

o13ng. Kuasa hukum pageh juga
(|oaK sependapat dengan tuntu_

tan .lPU yang menun[ut sesuai
dakwahn primer. "perbuata n
terdakwa hanya sesuai dengan

dakwaan subsidair dan kimi
mohon kepada majelis hakim
untuk meniatuhkan hukuman

serin.gan-ringannya kepada
reroakwa, pungkasnya.
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b*ab.r zas

paikan secara I isan da lam
s ida ng be riku tnya," imbuh
Pageh yang diremui usai si-

qang.
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KenaikanTuniangan
Perumahan

DewanDicoret
*,rHibah Dipastikan Tak Dapat Cair
Kenaikan tambahan
penghasilan
pegawai(TPP)
sebesar Rp 90
miliar juga dicoret.
Pembatalan TPP
dan kenaikan
tunjangan
perumahan dewan
dilakukan setelah
dewan dan TAPD
rapat terbatas.
MANGUPURA, NusaBali

Rencana Penrkab Badung

Hal

tunjangan perumahan dewan
batal. Hibah pun dipastikan tak
bisa cair tahun 2015, karena
masukdalam Silpa yang digunakan pada tahun anggaran 2016.

Pembatalan TPP dan kenaikan tunjangan perumahan
dewan terbilang dilakukan pada

detik-detik terakhir Sebelum
rapat paripurna digelaI anggota
dewan sempat melakukan rapat
terbatas dengan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah ITAPD],

anggaran 2016 dicoret alias
dibatalkan. Tambahan kenai-

sekitar pukul 12.30 Wita. Rapat
diduga kuatkarena teriadi tarik
ulur kepentiDgan antara legis'
Iatifdengan ek5ekutif.
ltsai mpat terbatas itu, Ketua

kan tuniangan perumahan bagi

TAPD yang juga Sekkab Badung

menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahur

Edisi

kalangan dewan iuga dicoret.

Tambahan kenaikan tunjangan
perumahan sebetulnya masuk
dalam MPBD2016.Akan tetapi
dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2016 digedung dewan, Senin (30/11) sekitar puku
16.00 Wita, tambahan kenaikan

:

Jalasa,, Dc5za.hr ?,o15

.z

Kompgng

R Swandile mengemukakrn rencarn pembatalan kernikan TPP "Memangsemula ada
rencana kenaikan TPP sebesar
Rp 90 miliar Setelah dilakukan
pembahasan diputuskan rencana
kenaik tersebut diarahkan untuk kegiatan-kegiatan ydng ber-

hubungan dengan kepentingan

masya4kaf jelasnya"
Setehh melalui nembahasan
alot, redcana kenaii<anTPP atau
sering disebut insentif sebesar

Rp 90 piliar akhirnF dicoret
dalam RAPBD 2016 yang baru

disahkan. Dalam rancangan
eksekutif mengusulkan TPP
sebesar Rp 408,3 miliar, naik Rp

90 miliqr dari tahun 2015 yang
sebesar Rp 318,3 miliar lebih.
Begitu pun dengan kenaikan

tunjangan perumahan bagi
dewan. Ferdasarkan rancangan
semula Untuk ketua dewan yang
semula mendapatkan Rp 19,95
iuta per bulan, naik menjadi Rp
29,5

iuq perbulan. Untukwahl
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ketuayaigsemula Rp 19,75 juta
per bulan menjadi Rp 24,5 juta
per bulan, Sedangkan anggota
hanya mendapatkan kenaikan
Rp 400 ribu, yaitu yang semula

menerima Rp 19,5 juta kini
mendapatkan Rp 19,9 juta per
bulan. Tambahan tunjangan
perumahan dewan pada 2016
mendatang sebesar Rp 428,4

juta, atau totalnya Rp 9,7 miliar
lebih. Tapi akhirnya rancangan
ini pun mental alias dicoret.
Kemudian terkait hibah ke-

pada masyarakat yang diarahkan DPRD sebesar Rp 93,6
miliar lebih serta hibah kepada
banjar adat, desa adat, dan subak sebesar Rp 19,9 miliar lebih

juga dipastikan tak cair tahun
2 015. Sebagai gantinya anggaran tersebut masuk dalam
postur RAPBD 20161ang sudah

disahkan kemarin. Mengenai
pencoretan TPII kenaikan tun-

jangan perumahan anggota

dewan, tehmasuk masalah hibah

ini disetujui seluruh anggota
oewan.
Secara umum postur RAPBD

2016 sempat dijabarkan oleh
Ketua Komisi III DPRD Badunq
I Nyoman Satria. Menurut dia,

RAPBD Kabupaten Badunq
2016 dapat disepakati dan
ditetapkan dengan perubahan
meliputi, pendapatan daerah
yang semula dirancang sebesar Rp 3.598.525.637.619,64

berubah meniadi

Rp
3.7 7 1.209 .a2A.7 33,4 6,

meni4gkat sebesar

Rp

77 2.684.1.97.11.3,82. B;_

lanja daerah sebesar Rp
4.080.562.011.740,64
meningkat sebesar Rp

444.15+.251.25f,00. Defisit Rb
309.352.LA2.407,1a

"Pembiayaan daerah

mel

iputi penerimaan

Rp

518,999.307.188,46 meningkai
sebesar Rp 3 2 6.313.9 6a.t37 ,4O,

pengeluaran

Rp

169.803.470.000,00 meningkat
sebesar Rp 15.000.000.000,00.

belanja daerah yang semula d ira ncang sebesar
Rp 3.63 6.407.7 59.8a9,64

349.195.837.188,46 meningkat

Rp

sisa lebih pembiayaan ang-

berubah menjadi

4.080.562.011.140,64. Pembiayaan dari penerimaan silpa
tahun anggaran sebelu mnya
sebesa.r Rp 10.781,06 berubah

menjadi Rp 39'843.65 4.7 81,28.
Sehingga postur MPBD 2016
men

jadi sebagai berikut

:

pendapatan daerah sebesar
Rp 3.7 7 7.209.A28.7 33,46

Pembiayaan n etto
sebesar Rp 31 1.3 13.9

Rp

6A.87 ,40,

garan tahun berkenaan

Rp

39.843.654.7 81,28 meningkat
sebesar Rp 39,843.914.000,22:
beber politisi asal Mengwi tersebut. "Dengan demikian maka
ranperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran

2016 dapat disepakati, untuk
selanjutnya dapat ditetapkan
setelah dievaluasi oleh Guber-

nur Bali," tandasn)ra.
Setelah pemaparan tersebut,

pimpinan rapat paripurna

I

Made Sunarta yang iuga Wakil
Ketua Il DPRD Badun& sempat
memint8 persetujuan kepada
anggota dewan yanghadir. "Kepada segenap anggota dewan,

apakah rancangan

a

nggara n

pendapatan dan belanja daerah
IMPBDJ tahun anggaran 2016
tersebut dapat disepakati dan
ditetapkan," tanyanya. Seluruh
anggota dewan yang hadir menjawab sepakat.
Sebagai implementasi dari
persetuiuan bersama tersebut,
pimpinan dewan bersama Penjabat Bupati Badung I Nyoman
Harrry Yudha Saka selanjutnya
menandatangani surat keputusan
DPRD, nota kesepakatan, serta
berita acara. Penandatanganan
disakikan Sekkab Kompyang R
Swandika dan Sekwan MadeWira

Dharmai4ya. rF asa
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ruh Fraksi DPRD Kota Denpasar
Setujui RAPBD 2016/
tentang BPHTB.

Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan Putu
Metta Dewinta Wandy menyampaikan, tsnggaran bidang pendidikan
sebegar 22,96 % agar alokasinya

menambah anggaran beasiswa

PENJABAT Walikota Denpasar AA Gede Geriya (kiri) menghadiri sidang
parjpurna-d_i DPRD Kota Denpasar, Kamis (26/1 1).

NusaBali

DENPASAR,
tentang Penyelenggaraan KearSeluruh fraksi DPRD Kota Den- sipan.
pasar menyetujui RancanganAng- APBD Kota Denpasar 20'16
garan Pendapatan dan Belanja ditetapkan sebesar Rp 1,875triliun

Daerah (RAPBD) Kota Denpasar lebih, naik sebesar Rp 70 miliar
untuk disdhkan dan ditetaokan lebih dari APBD oerubahan 2015

menjadi Pbrda APBD Kota Den- yang terdiri dari (PAD) Rp 715 M
pasar talrqn 2016 dalam sidang lebih. dana perimbangan Rp 794
paripurnEtlPRD
lainlain pendapatdn
urnaioPRD setempat,
setempat. Kamis, M lebih, dan larn-lain
tp9{y1s_,9",y-gl: R?l3T 9ip-,il vans sah sebesar Rp 30s

!:yang dipimpin Ketua DPRD
sidang
Kota Denpasar I Gusti

Gede juga disahkan
hkan enam
Ranperda
lzin Usaha Pemondokan.
'ndokan.
tentang lzin Usaha Jasa

buah

tentang

Ranoerda

Ranperda lentang Perlindungan
dan Pengdolaan Lingkungan Hidup, Ranpelda Pengelolaan Cagar
Budaya, Hanperda Pendaftaran
Usaha Parh^risata, dan Ranoerda
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M lebih.

Ngurah

Pandangan Fraksi PDIP yang
dibacakan lB Kompyang Wiranata
menyebut, pajak daerah sebagai
sumber utama PAD masih didominasi 6leh pajak hotel dan restoran
sebesar 74,54 %. Sedangkan pajak
bea Derolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB) mengalami

penurunan target, karena adanYa
perubahan atas Perda No 7i2010

t!{"gq

agar

Gerindra yang dibacakan
ng Gede menyampaikan
Denpasar memberi-

Kan r

ratian lebih terhadapwabah

I Kor

dengan memperhatikan
VAR yang memadai.
Fraksi Hanura yang
NyomanTamayasa meagar memprioritaskan
Ingunan
rn infrastruktur seperti

gorong-gorong, pendidikan
iuk pelatihan bagi guru-guru
nonorer.
Walikota DenpasarAA
9riya sangat mengapresF
disahkannya RAPBD dan
Lbat

kan k,:bersamaan yang baik untuk
membangun Kota Denpasar lebih
baik. Terkait usul saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, Geriya
mengatakan akan melakukan kajian yang lebih mendalam sehingga
dapat ditindaklanjuti sesuai urgensi
dan skala prioritas. @

.
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Tahun 2}l6,Tenaga Abdi
di SMP Dapat Tambahan
NEGARA, NusaBali
9"t:j^111"?a.ga. abd i tinskat SD, kini tenasa
^,
tingkat
SMP di Kabugatenlembrana Oiangg;
mendapat tambahan honor bulanan muia'i
r

2016. Berbeda_de-ngan para abdi SD yang dibe
tambahan f p gOO ribu per bulan mulai t-ahun
lalu..para abdi baik guiu maupun tata usaha
ini diberikan sedikit lebih tinggi yakni Rp 350
per bulan.
Kadis Pendidikan, Pemuda, Olahraga, par

'.

dan Budaya Jembrana. Nengah Alitln'engi
anggaran untuk tambahan h6nor a6Oi SfV"F
capai Rp 1 miliar lebih. penganggaran taml
tersebut untuk memberikan pirh-t-ian kepada qL
dan tata. usaha (TU) abdi SD maupun SlVp
V"a
selama. ini mengandalkan sisa anggaran Ban

Operasional.Sekolah (BOS). "Selamilni tenagi

ini penghasilannya sangat bervariatif,

6r;;;t,

anggarqn BOS," ungkap Alit, Minggu (2gl1i).
S^ementara tenaga abdi di SMA untuk tah
^_
2016
belum dianggarkan. Selain akan-di"rnOii.l
Pemprov Bali, menurutnya ada pertimbanhan ati
nafka.h tenaga abdi SMA yang dinilai suOat-,

teOi
tinggi dibanding SD maupun-SMp. ,,SeUetumnv

amggaran untuk SD dan SMp bertahap karena
erbatasan ?nggaran. Kalau SMA ya kami rasa sudah
agak tinggi," tambahnya.
P_ara tenaga abdi, baik guru maupun TU
di SD dan
^di bawah upah minimu. t<.Urpui"n
!!lf
fonornya
(UMK). Mereka rela mengabdi dengan f,arip"i
Oiru
diangkat menjadi pNS. piranan m-ereka pui-l Jiiuru
sangat membantu untuk masalah kekurangan guru,
khususnya di SD se-Kabupaten Jembran"a. ,,kimi
sadari kalau bicara UMK, masih sangat;aun. Mifa
!qrj itu kami berusaha perhatikan aeriga; trrnOat,un
Inr," tandas Alit. 6 ode
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