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Pemkab Perce p at Pembangunan\
5 SMPdan 2 S
Negeri Baru
MANGUPURA, NusaBali

Menyikapi kisruh penerimaan peserta didik baru
(PPDB) tahun pelalaran
2078 /2079, Pemerintah Ka-

Kedonganan.

"Dengan penambahan se-

kolah baru ini akan rnamDu
menambah daya tampung

sekolah negeri sebanyak 726
bupaten Badung mempercepat
siswa,l.ujar Bupati Giri Prasta
rencana pembangunan sekolah' pada Rapat
faripurna DpRD

baru. Setidaknya, Pemkab
Badung bakal menambah Iima
SMP baru dan dua SMA negeri.

Bupati Badung I Nyoman

9iri Prasta menjelaskan, pem-

bangunan sekolah baru tingkat SMP dan SMA negeri ini
sebagai salah satu solusi atas
kisruh dalam PPDB. Seperti

diketahui pada PPDB tahun
pelajaran 2078/2019 aturan
zonasi membuat masvarakat
kelimpungan. Salah satu con.
tohnya di Kecamatan Abianse-

mal, jenjang pendidikan SMA
di sana hanya ada satu..Begitu
jugadi Kecamatan Kuta Selatan
hanya ada satu SMA negeri dan
satu SMK negeri.
Untuk SMP negeri, pemerin-

tah telah menetapkan sekolah

baru sebagai berikut,
6 Mengwi di Kekeran,
7 Mengwi di Cemagi,

SMPN
SMPN
SMPN
Latu, SMPN

5 Abiansemal di
3 Kuta Utara di Kerobokan
Kelod, dan SMPN 3 Kuta di
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Badung, Rabu [11l7J.
Sedangkan untuk SMA rencana akan dibangun di Kecamatan Abiansemal dan Kuta
Selatan. Saat ini di Abiansemal
baru ada SMAN l Abiansemal,
dan di Kuta Selatan baru ada
satu SMA negeri yakni SMAN
1 Kuta Selatan.

Bupati Giri Prasta mengatakan, dalam upaya memenuhi kebutuhan operasional kegiatan proses'bela-

jar mengajar pada sekolah

tersebut, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.022.275,985,00. Di
samping itu, untuk pening-

katan kualitas pendidikan,

juga telah dirancang berbagai
kegiatan peningkatan sarana
prasarana pendidikan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp
7.197.337.887.00.

"Untuk pembangunan
fisiknya akan dilaksanakan
pada 2019. Tapi kami telah

13 )ulr aotg

mulai dengan pembuatan DED

[detail engineering design)
dulu pada APBD perubahan

ini," ungkapnya.
Namun, imbuh Buoati Giri

Prasta, khusus untuk ncmbangunan SMA, kareni ke-

wenangannya ada di pemerintah Brovinsi, maka setelah

pembangunan gedung dan mebeler sekolah ini rarn pung akan

dihibahkan kepada pemprov
"Harapan kita i{e aepan iiaat
ada lagi siswa tidak mendapat

sekolah. Dan kenapa kami
lakukan ini? Karena f oh juga
yang menggunakan sekolah

ini adalah anak-anak didik

kita di Badungi'tandas bupari
asal Desa Pelaga, Kecamatarr
Petang, itu.
Sebelumnya, Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Bali Tiokor-

da Istri Agung (TIAJ Kusuma

Wardhani, mengisyaratkan
menambah sekolah baru di
Badung. Kini pihaknya tengah
melakukan kaiian tcrl<ait hal
itu. "Masih kami kaji lokasinya
di mana, ftarena mernang harirs
segera dibangun sekolali baru,"
kata TIA KusumaWardhanr sairt
mengunjungi SMAN I Abianscmal, Senin
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Bali Handara Siap Negosiasi
",Y_*+qiemen

Nusatsali leng, Bimantara
Bimantara, saat
srrr dikonrtitrnnc^h^Fli
i^__^L diberitakan,
r:,-, !.
Seperti pernah
imbas kunjungan sepi karena
Upaya penagihan terha- fir#asi t.it"ii pe.t<emuangan
pemkab nuteieng dampak
.o,itbngan
cuning Agung. .,Di
dap tunggakan paiak milik tunggakdn palak dari
B?ii iliioo.a'ini. AJ;t""-A;;i;- samping musibah
Bali Handara Kosaido, yang Han"clira, r"fiii
itu, ada juga
o'z,trl iui- ili.lri u-um, r"irieri"'il- peringatan-peringatan
berlokasi di Desa Panca-sari git"k"n,;,ih!il.mairaj6menBali
bagi
."ar, n.ir".i'k'"olt-i"ajn pengendara yang merintasi
Kecamatan sukasada' Buleleng Fandara'sud.r't.u".rloo.ain"ti
iiJ,i"ng"n
Daerah'lnxo; ri,- jarur Bedugul-singaraja di saat
bakal memasuki babak barul aengrn
ffirit. peruiahian
;;;iifi kqfit i"ipir..*i,:ir,
--"
penghujan, juga sangat
Pihak manajemen' dikabarkan
vtls;g{a".tiiJakarta.
i;;;^t11 dan bebeiapa^staf puliT
berimbas pada tingkat kunjusudah siap bernegosiasi kem- ' oari hasil (oor-dlnasi
itu,
m""ti".ui manajemen Bah gan,,,kata
*'il,#f.',llNi wayan-;arsen.
tungn"na"ii x""ial,
ii"ni"..
ro,,ia,i,
ir,i.i'z"oie
i,i.
i'z oi
M.enurut jTIiJ,i:T:l
faisen, dengan
!:[li:il"Bilveresaian
r,
l;T'lj:J"T*'",ii*"]:91'l
l;T'li:
siap_
menerima
J"".1*'jiiffi
rombongan lalu.
kondjsi sepeiti itu, pihak"nya"
Bali Handara memiliki
ul",l:mlongan
ingin
iw #ili:iji,'#;,fill"Hlli
tunggakan pajak sejak 2014, i:ili1r"gyl*:lc""rj.lj::,T; ,^:_"n
'-:'f
hlngga per tanggal 31 Desemlf*#I;l''t:1"t,:r':::tl
rurrEsa^drr' JuIdLlrva suoan **:yl';;;;"";i'"ili"'ii
"B1r;
"H;;;!;;
o*nui
owner dari
a,ii tsali Handara ffi;i:J$#:1ir:fil"8:Ti';
150orang.Artber 201.7 sudah mencapai Rp :,ilgtrIli;"'j,J::"#^,1,.9:n
disampaikan kepada kita. Kosai,so,nimun karbna tidak yangberjumlah
i"d;;;,kffi;;"^,ii.i,ilili;?i,i,
3.963.37 7.870. Tunggatian itii
Mungkin datam bekan. ini, ,"a", rtniuone";;li;;;;tili pi'n"i.
,rnri"men tetap beru_
terdiri dari tunggalin pajak
hotet Rp zae;7olts, iraiak iili txl'f"'H:iT",l"i"Jlxx'
*" !qii"di,&;
;6#"";il;;iiilfi.1i;:,#;l;
ke Bari Handara,,, H' iLi:i" TA:"t41
nii':i: iir-y
."1iffi;;;;,",
restoran Rp 143.383.091,
143.383.091, ke- terangnya.
l:l*ligl
::l"j{d
rerangnya.
dan
Made chandia Atmaja. pii"ii, i.t.!"i;;il;;;;i".
mudian PPB paling tinggi sebesr
MenurutBimanrara,pihakn- Daram pertemua-n itu, pihik ii6"g"t"i
B;.;pil;;;;;;g
sar Rp 3.467.336.464, serta ya tetap akan meminta komit- manajemen
eali Handii;ko- ;;;;i"y". saat ini, kami masih
pajak air bawah tanah sebesar men.dari pihak manal_.T.n
saidohengaku,tunggakan itu friiu, ,ungutamakan dulu
Rp 63.888.200. Jika ditambah
untuk melunasi tunq-gaka-n muncul ka"renau"uE?ifi iirl iir.y"*"n,
karena kalau tidak
denda, maka tunggakan me- tersebut. Karena, iika tiiSkada ;t;h;;fidiiimpa
musibah, aiuiy". gaji mereka, tentu
nembus Rp 4 miliar lebih.
komitmen, tunggikan i,::\:," r"fting!" i"ng"ngg,, op"berdampak pada operasional
Selama ini pihak Bali terus bertambah tiap
rasionlinya.perlamiiisedut- ui"rr"tj-r;,j;l;;"fi.'---""
-.5"arngr."ii;;;'"-kl-ql,ll
Handara sudah berusaha mencpada tahur 2012 sitam,
SINGAMJA, NusaBali
rll\UAKAJA'

!

ij

:l:*

lI1
bagl IiI^{.iyl!.f.lTenyu.fit\al
plhak perusahaan"'Pajak

pening!qn
30 kamar hotel dan sebagian katan ci"cila" p"-U'"yiil"
tertinggi itu ada di pBB, rahan dari lapangan golf diteriang tunlgaun p";"[,
u.ffi [rr"
golf
yang

icil tunggakan tersebut sebesar
Rp 10jula tiap bulannya. Hanya
saja, cicilan itu dianggap terlalu
kecil tidak sebanding dengan

itu
paling banyak pa- rongsor.. sEtririgga kelaaiafi dipfituskan. pihak penserora
jaknya. Saya rasa katau sudah itu. berdampat]-t<unjingan
'takut
tidak menguntungkan buat apa s.efi
mengiiap pihak owner dari Bali Handara
.karena

;;riil;;;i;;;;;;;;5i;3;;;"

paral( tiap tahunnya. Karena

untuk PBB saja, setiap tahun

Bali Handara mesti membayar
sebesar Rp 800.568.000.
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Kepala Badan Keuangan

Daerah (BKD) Kabupaten Bule-
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dah\bermain-gotf.
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uer"aa

Ail;k;.t*"R;;

irng
masln ada .{11q!in
vans bermain di talun 2016, kembali diter- ianinya,pihakpengelotia["n
golf, tetap,i
.sekaian.g-^mungkin ;"ng fl"ngro., ttingg" salah satu bersurat, ketika sudah ada
sepi, va lebih baik difungsikan jembatai menuliliotel p_"t"!.
t""iain"iiJ"ng"" pil"r.
yang lain,"
Selain itu, pada tahun'2017,
tahun'20Ii. owner. 6
16 k19

ujarnya.
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Tahun Lalu, Belanja Daer ah-IembranaTersisa nf zSO Miliar
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Banggar Soroti Turunnya
Retribusi dan Banyaknya Silpa

RAPAT Banggar DPRD Denpasar bersama Tim Anggaran setda Kota Denpasar,

DEMASAR

N.rr"Brlt

n"o,

rr rijiltltaLriMrAsA

k"to,""h'-bir" drg"""l*", a.tin--Urik**

Badan Anggaran [BanggarJ DPRD Kota di pupR masih banyak jalan yang bisa dik_
Denpasar bersama Tim Anggaran Setda Kota erjalan," ungkapnya.
Denpasar membahas terkait pertanggung- Selain itu, Susruta juga menyoroti tert3wabgl .{lqff1"n Pendapatan dan Belanja kait dengan retribusi parkir di pelataran
Daerah (APBD)
{q{ sejumlah organisasi Per- jalan. selama ini, pihaknya m-endapati
angkat Daerah [oPD) di Denpasar. Pemba- banyak parkir di sepadan-jalan provinsi

!5ar1 yang_digelar di ruang Rapat Kantor dan nasional yang dilarang diiakukan
D,PRD Ko_q Denpqsa4, Rabu (11/7) kemarin perparkiran. ttimun, kenyatainnya setiap
dipimpinwakilKetuaDPRDDenpasarlwayan sore hingga malam jalan provinsi a"n njMariyana Wandira didampingi Asisten

III

sional malah dimanfaatkan pihak lain yang
seharusnya menjadi pendapatan po partii
Tampak hadir dalam Rapat Pembahasan, untuk menambah pendapatan yang sempat

Setda Kota Denpasar IGN Eddy

Mulya.

sejumlah pimpinan oPD terkait, seperti merosot. "seperti reuku Umar itu kafcis
Dinas Pendapalan, Bappeda, Dinas Per- terdistribusi, dari mana karcisnya itu? Itu
hubungan, Disdikpora, Dinas Pekerjaan yang harus diperhatikan biariidak ada
umum dan Penataan Ruang [DP{JPRJ, kebocoran pendapatan keclepan dan harus
Bagian Hukum, Probang, serta instansi tbr- terus berkomlrnikasi dengan Bapeda serta
kait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, Dishub," imbuhnya.
anggotaBanggarAASusrutaNgurahPutra Asisten lll Setda Kota Denpasar, IGN
menyoroti turunnya perolehan retribusi Eddy Mulya mengatakan dalam pemba-

pada tahun anggaran 201'7 dan

kurangnya hasan itu bertujuan untuk menyamakan
menjadi persepsi. Terkait laporan keuangan Pemkot

.pemanfaatan anggaran yang banyak

anggaran). Denpasar sudah keenam kalinya Pemkot
Diungkapkannya, beberapa OPD me- Denpasar mempertahankan opini Wajar
nyisakan banyak anggaran yang menjadi Tanpa Pengecualian (WTPJ berturut-turut
Sif pa, yang paling besar anggaran harus sejak Tahun 201,2. "Tapi kami bersamamenjadi silpa adalah Disdikpora Kota Den- sama membangun komitmen bahwa mapasar yakni sebanyak Rp 49 milia4, DPUPR sukan yang diberikan Dewan tetap kami
menyisakan Rp 36 milia6, Dinas Kesehatan akan melakukan evaluasi. Sisi yang hamenyisakan Rp 20 milia4 dan RSUD Wan- rus kami benahi ke depan, karena laporan
Silpa (sisa lebih penggunaan

gaya sebanyak Rp 13 miliar. "Padahal

dana

keuangannya, perusahaan daerah menladi

itu masih kita perlukan untuk pembenahan bagian yang tidak terpisahkan dari keuan'
sekolah dan infrastruktur di Denpasar. ltu gan daerah," ucapnya.6 m
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