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Rapat Paripurna Ke-B Tahun'201g

Legislatif Terima Empat Ranperda
untuk Segera I)ibahas
gambalan umum realisasi Anggaran- P_endapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
Anggaran 2017. Pendapatan daerah
dianggarkan Rp 1,91 triliun lebih,

sampai 4khir tahun realisasinya

sebesar Rp 1,87

triliun.

Belanja daerah dan hansfer dianggarkan sebeear Rp 2,18 triliun lebih,
realisasinya mencapai Rp 1,86 triliun
lebihatau 85 persen. Realisasi belanja
lebihatau8S

tersebut terdiri atas belanja
belania operasi
eebesar Rp 1,33 triliunlebih, belanja
modal Rp 299 6ilia1 lebih, belanja
tak terduga sebesar Rp 92,2 juta dan
transfer Rp 240 miliar lebih.
Penerimaan pembiayaan sebesar
Rp 148 miliar lebih yang berasal dari
Silpa tahun anggaran 2I)16 sebesar
Rp 65,2 miliar lsfih danpenerimaan
kembali dana bergulir sebesar Rp 63?

BaJi

RANPERDA - Bupati Tabonan eaat menyampaihan empat Ran-

perd,a ke

jajaran legielatif,

Senin hemarin.

Tabanan (Bali Post) -

taan Toko Swalayan.

Empat buah ranperda diserahkan
eksekutif ke jajaran legislatif untuk

bupaten Tabanan

segera dibahas

di gedung dewan

.Sid;"s aiurti

r"t*

DPRD I<a.

I Ketut

Suryadi
didampingi para Wakil DPRD Ta-

pada rapat paripurna ke-8 tahun

banan, Wakil Bupati Tabanan I I(om-

2018, Senin (2516) kemarin. Ranpenda

ang Gede Sanl'aya dan Forkopinda
Tabanan serta seluruh OPD di ling-

yang disampaikan kali ini terkait
menanggapi Opini WTP (Wajar Tan-

pa Pengecualian) yang merupakan

opini tertinggi atas audit laporan
keuangan dari BPK-RI Perwakilan
Provinsi Bali, 28 Mei 2018.

Empat ranperda tersebut yaitu
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun

20 1 7, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,

Ranperda tentang Penyelenggaraan

Kearsipan, dan Ranperda tentang
Perubahan atas Peratuian Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang. Pena-

kringan Pemkab Tabanan.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka
Wiryastuti mengajak jajarannya
agar mempertahankan raihdn
Opini WTP empat kali berturutturut. Berharap selalu melakukan
pembenahan karena masih banyak

kelemahan meskipun mendapatkan WTP.'Mohon dipertahankan,

karena membuat lebih mudah

daripada merawat. Jangan sampai
Opini WTP ini membuat lupa diri,
melainkan bahan evaluasi menjadi
lebih baik," tegasnya.
Bupati Eka juga menyampaikan

juta lebih. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp 101 miliar,
untuk penyertaan moda sebesar Rp
10,2 miliar, pembayaran pokok utarig
juta lebih dan pembensebesarRp
sebesar
Rp 78
Tgjuta
tukkan dana bergulir sebesar Rp 150
juta, setringga besarnya pembiayaan
sejumlah Rp 55,4 milia3 lsfih.
Mencennati hal tensebut, tedapat

Sisa Ldbih Pembiayaan Anggaian
(Silpa) sebesar Rp 65,32 miliar lebih
yangterdiri atas saldo pada nekening
kas daerah sebesar Rp 41,84 miliar
lebih, kas di bendahara penerimaan
Rp 100juta lebih, kas di bendahara
JKN RF 6,61 miliaq lebih, kas d6rrs
pendidikan Rp 251 juta lebih, kas
dana BOS Rp 2,96 miliar lebih dan
mldo kas pada rekening kas di BRSU

Tabanan selaku BLUD eebesar"Rp
13,54 miliar lebih. Bupati Eka berharap agar keempat Ranperda yang

diajukan mendapat perhatian dan
dilakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang
ada di DPRD. (kmb28)
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Semarapura (Bali Post) Pe-ndangk-alan Tlrkad unda di sekitar eks_galian c Kabupaten Klungkung
pasih te-rjadi. Kondisi yang berl-ang.sg_ng sejak-erupsi Gunun^fAF;;;d;;g1
asem ini belum tersentuh normalisasi. Keierbatasan inggaratr riurrj"ai""6t;;"
alasan. Hal tersebut m.e:rveb-abkan jalan pelabuhan teiincam
i""!"t""
karena aliran air beralih haluan.
"e"iaki"
Berdasarkan pantauan hubungan Klungkung I Nyo- juga terus bertambah karena
Minggu (2416) kemarin, pen- man Sucitra
aliran air cukup besar saat
dangkalan terjadi dari cek
Pejabat asal Desa Tusan hujan," jelasnya. Langkah
dam utara jembatan By-pass Kecamatan Banjarangkan
normalrsasr menurutnva
Ida Bagus Mantra hingga ini mengatakan sesuai pan- sangat perlu dilakukan. Nake selatan. Aliran air masih tauannya, jalan tergerus mun itu menjadi kewenangan
mengarah ke timur, beralih sudah ada di sejumlah titik. Balai Wilayah Sungai (BWS)
dari sebelumnya yang lang- Dikhawatirkan semakin ban- Bali-Penida. "Dishub hanya
sung ke selatan. "Karena yak lantaran debit air menin- mengurus pensertifikatan
air beralih ke timur akibat gkat seiring hujan lebat yang jalan saja," imbuhnya.
Tukad Unda mendangkal, berlangsung beberapa hari
PPK
dan Pemej'alan menuju pelabuhan belakangan. "Sudah ada tiga liharan Operasi
BWS Bali Penida I
tetap berpotensi tergerus," titik yang putus. Kendaraan Wayan Budiasa mengatakan
ungkap Kepala Dinas Per- tidak bisa lewat. Khawatir belum ada rencana penan-

ganan pendangkalan tahun
anggaran
yang dibutuhkan tergolong

ini. Dinyatakan.

bgsar karena cukup pinjangl
"Tahun ini belum aaa. liu

perlu anggaran cukup besar,"
terangnya.
Disebutkan pula. penan-

ganan

itu harus diimbangi

kajian komprehensif. Kepemi-

likan lahan harus benar-be-

nar dipastikan supaya nantinya tak memicu polemik...Di
sana masih ada tanah milik
warga. Kalau normalisasi, itu
halus dikaji secara menyeluruh." tandasnya. Desakan

normalisasi sempat datang

dari Sekretaris-Komisi Ii
PPFD- Klungkung

I

Wayan

Buda Parwata. 'Jalan menuiu

pelabuhan sudah putus karaliran sungai.

gga- menjadi

Makanya harus dilaku[an
normalisasi," tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, set-

elah
erupsi Gunung Agung,

seJumlah warga sempat
melakuFan penambangan
secara ilegal yang semakin

merusakan lingkungan. politikus Partai Hanura ini juga

menyarankan pemerintah

bekerja sama dengan pemilik alat berat, mensembalikan alur sungai. "Soal hasil
galian lerupa material pasir,
apakah mau dipakai menliubangan yang ada,
i-bql
rtu srlakan saja dibicarakan
dengan pemilik alat berat.',
pungkas. (kmba5)
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Dugaan Korupsi pengelolaan
Objek Wisata

f*iari

Amlapurq Tunggu Hasil Au;ir
BpKp

AT]qp"fq (Bati post) -

Kejari Amlapura terus mendarami
isata' Bahka n. s ete lah mer;;;;k; kasus du-ga-an korupsi pengerolaan obiek
gk";; i Jrri#*"ran p ihak terkiit,
Kejari Amlapura tingga-r merr.,nglu kepastiin
""""r,
rr""il-p"ighitungan
w

nesara ote h B pKp (Bu a.r, p";;;;;
Amtapura I Nyoman's";it;;
sesera turun,

kerugian
ff T;;"i:;ra ngunan). Kaiari
tzoloi rEii#;;s"takan hasl perh i_
penansana' k."r"ry" bisa segera
""r.irrgg.
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Penanganan tahap kedua
.
adalah penyidikan, yaitu se_
rangkaian tindakan penyidik

untuk mencari serta

meng_

umpulkan bukti dalam rang_
ka membuat terang duga;n

rrnctak p.rdana korupsi ini.
r

ermasuk menemukan

ter_

sangkanya. "Tinggal tunggu
.

nasu pe-nghrtungan kerugian

legaf
$ari BpKp saja. Ninti,
kami

lihat dulu hasil penghitungannya seperti apa.,. kata
sucrtrawan yang sudah me_

merintahkan Kasi pidsus

Kejari Amlapura untuk mempercepat penanganan kasus
rtu sebelum pindah tugas ke
caerah lalrl.
Dia mengaku belum bisa
memasrikan._ kapan hasil
pengnrtungan kerugian nega_

ra oleh BPKP terhadap kas'us

rm akan turun. Akan tetapi.
melihat serangkaian penan_

Calaq tahap pertama. dja

optrmrs penanganan berkas_
nya dapat dituntaskan tahun

E

clisi

t-lal

tl

Kajari An
ini. Pengungkapan kasus ini.
Juga bertuJuan mendukung

pemerintah daerah dalari
melakukan perbaikan pen-

L?L

Kejari Amlapura merrcium

gelolaan objek wisata. Sebab,

hadap kasus Operasi Tingkap
f?lgan (OTT) pelaku pungh d:i

terjadi banyak kebocoran. Se]rrngga pendapatan yang masuk

camatan Kubu. Selama kirrun

darr -praktik inilah diduga

ke RPKAD tidak- maisimal.

Padahal. sektor pariwisata di
rra rangasem. amat menjanjik_
an dikelola secara profesional.
guna mendukung pAD. selain
dan sektor galian C.
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l$a_yqng tidak beres, setelah
drlakukan pengembanean ter-
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Objek Wisata Tdamien,-Ke_

yi|ly 20IL-2o1,7,diduga terjadi tindak pidana koruisi. Ini
menjadi salah satu sumler pe_
lyebqb kebocoran pendapatan

dr sektor pariwisata. Upaya

pengembangan penanganan

kasus masih berjalan.-pada
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d,i Karanga""*. snto?l'j:;,::,!::!"!--71.t9h sytu obiele tt:istrt, ptt.tcri .vatts rettttif hottt,,r, .t;L..-:-...,-:
"Kalau tidak ada kontrol

memadai, jadi petugas pung_

utnya mau mengambil-tik6t
Derapa pun. otomatis tidak

ada ma-salah. Kami melihat
Justru dalam kontrol penga_
yas.an itu masalahnyu," t

liucrtrawan.

.

.M_e_lihat

itu

permasalahan

rnr. Kejari Amlapura lang_

sung bergerak cepat melaki_

E

clisi

kan

di semua
wisata yang
_t{yutr
dikelola fil"u. iurl*irutu.
tiket yang
f.rtara jumlah
drpegang
masing-masin!

perugas p.ungut dengan
sll {ang. dlsetor kepada

ha_
pe_

merintah daerah diselidlki
secara keseluruhan. pe_
nyelidikan dilakukan dari
rentang waktu 2011 sampai

2017..Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan
saksr-sa.ksr terkait. pihaknya

saat,rnr sedatrg menunggu
nasrl.audit BpKp. uniuk
menghrtung dampak keruglan_ negaranya. Sebelum
tu_
run hasil audit ini, pihaknya
berani mengungkap
:^".TT
total temgi".r_ nugi* y"rrg
drtrmbulkan. (kmbBl)
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Retribusi Parkir Manuver Berpotensi Bocor
f'Tof Gate" Manual

Negara (Bali Post) -

Kendati telah dipasangi tol
gate di Terminal Minuver untuk memaksimalkan retribusi
parkir di pintu keluar Bali, na-

mun nampaknya hal itu masih
belum'maksimal. Sistem buka
tutup palang tol gate yang mas-rh manual diduga masih bisa
dipermainkan oknum petugas
yang nakal. Dengan demikian

brsa berpotensi terjadinya
kebocoran retribusi. Guna

mengantisipasihal itu, tol gate
parKrr manuver rencananva
akan diganti
Bisa s?ja nintugdre itu tetap
, .,
crrDuka dan kendaraan yang
masuk hanya dipungut uang-

nya tanpa diberikan karcis.
Kendarain yang masuk parkir
manuver juga tidak terdata
4i komputer gate dan hal ini

berpeluSng terjadi kebocoran.

Apalagi' saat e.i.us t"naut_uu"

akan Diganti

ramai, seperti arus mudik.
Kondisi seperti ini tak dit_

amp.ik Kepala Dinas Kelautan,
Peri-kanan dan perhubunean
Jembrana I Nlade Dwi Malharimbawa.
IVlenurutnya gote di parkir

manuver masih manual. Hdl
ini memungkinkan teriadi ke-

Pg"o"ql lantaran palang gate
orsa dlbuka terus menerus.

Praktis kendaraan yang masuk
tak-

Tol

akail terdata di komputer.
gg.t-e ini dipasang iejak

awal Maret tahun lalu. Hal

ini dila_kukan sebagai upaya
Dinas Kelautan, pirikanan
dan, Perhubungan memaksi-

malKan pungutan retribusi.

lot gatz-pint\masuk

ke

parkir

manuverini difungsikan untu.k
t_rga peruntukan, yakni roda
dua. mobil pribadi serta bus,

dan truk.

Retribusi untuk roda dua

lenilai Rp 1.000. mobil pribadi

Rp 2.000. truk dan bus Rp

3.000. Dalam proses pemungutan, ditugaskan Lttigga 22

orang petugas. Mereka berjaga
bergilt atau menaerapkan sistem s/r. ift. Datamsehari.
secara

rata-rata parkir manuver ini
brsa meng'umpulkan retribusi
Rp 8.juta. Untuk menganti-

sipasi hal tersebut, pihiknya

akan mengganti sistem tol gate

yang saat ini dengan sistem
otomatis.

., Seperti yang diterapkan
dr bandara, sehingga setiap

tenctaraan yang masuk baru
al(an mbnerima karcis dan

tol terbuka setelah bavar.

Selain itu juga tercatat nomor
polisinya. Palang tol gate itu
aKan buka tutup secara otomatis, tidak manual seperti

sekarang ini. Dengan siitem
ini, palang tidak blsa dibuka

terus menerus. "Sudah diang-

garkan dan saat ini masiir
tender." terang MaharimDawa.

It

'

/,[d

Pihaknya juga sudah beru-lang
kali mengingatkan
pacta petugas

ke-

pungut di parkir

manuver supaya bertugas den-

gan baik sesuai_protap. Aparagt mereka sudah meneken
pakta integritas. Sanksi tegas
pada pegawai kontrak bfsa
berupa pemecatan bila terbukti

melakukan pungli. ToI gate
rtu drpasang juga untuk me_
T_O!,GATP
andn

la

Eclisi

[.

..,

- To.I.gate d.i parkir

manuuer yang

,";;L:;:l:

cltganti untuh ntenyempurnahan s{stem.

minimalisir manipulasi karcis

masuk ke parkir manuver.
(kmb26)

