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Radar Bali

seperti

itui'ungkapkanya.

suantar mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah_Kabupaten
Klungkung Nomor l5 Tahun20l3
tentang Retribusi pelayanan Kepelab-uhanan memungkinkan pemkab

kannya. Namun saat perda itu akan
diteripkan, ada salah ,"oru.rg u.rg-

gota kelompot t"r.rutyuniiiaut ,'u,,
iremuayar. Alasan tii"ri" anggora

kelompokternakitusudahmembayar
np soiibu per teruk r""iJi pelabuhan. ridak berhenti di sana, anggota

Klungkung untuk menarik retribusi
dari kegiatan bongkar/muat hewan kelompok ternak
itu _"rrgutu ;ugu
ternak. Namun selama ini pemkab membayarseneru.nf
isriu"up"rt..rt
Klungkung melalui upr perabuhan saat beiada di
dalam kapul. " Untuk
Nusa Penida belum pernah_melaku_ pembayaran
di dalam kapal, katanya
kan penarikan retribusi. "Laporan untukbiayak"u"rrinu"tu'pur.
Kondisi
Kepala UPT Pelabuhan Nusa penida ini kami
sudah sampaikan ke dinas
Dewa Gede Bagus Suarmahendra dan oleh dinas
kami airuirt untuk.
mengungkapkan
ada dugaan

pungli menelusuri,,,,u"aur"Vl.----

berkaitan dengan itu. Namun untik Di tempat
terpisah, Kepala Dinas
membuktikan ini harus ada pansus perhubungan r"U"p"i*
hingkung t
(panitia khusus)," teranganya.
Nyoman Sucitra saat dihubungi men_
Kepala UPT pelabuhan Nusa penida giku telah
mengetahui t uiit.r r.;ut

D, ewa Gede Bagus Suarmahendra
saat iebulan yang r"ir: pihil;;un sudah
dikonfirmasi terpisah mengungkap- melakukan lioordinasi
J;;d; rnspekkan, retribusi dari kegiatan uongtai/ torat
untuk .n"tututon pt r"lururun

muat hewan ternak beberapa

bulan

bersama ke lapangan.

,,ru-i

masih
lalu pernah dipertanyakan dewan. tunggu waktu
untuk bisa bersama-saPihaknya sudah diperintahkan Di- malielakuku" p"n"r.r.u.ur,,,
rutup
nas Perhubungan untuk menerap_ Sucitra. (ayu/do0
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NusaPenida?
Dewan Akui Ada Indikasi
SEMARAPURA- Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Nusa Penida-Padangbai menggunakan Kapal
Roro (roll on-roll off) Nusa Jala Abadi
kembali mendapat sorotan. Jika sebelumnya layanan kapal Roro disorot
lantaran batal berlayar akibat kelebihan

muatan dan tidak mengembalikan
uang para penumpangnya. Kali ini
sorotan terkait dugaan pungutan liar
(pungli) retribusi jasa pelayanan kegiatan bongkar muat hewan ternak.
Hal ini terungkap saat anggota Komisi

II

DPRD Klungkung yang dipimpin
Ketua DPRD Klungkung I Wayan
Baru melakukan sidak ke Pelabuhan
Nusa Penida, Kamis (2/B) kemarin.
Ketua Komisi II DPRD Klungkung,
Komang Suantara saat dihubungi
setelah menggelar sidak mengungkapkan, sidak itu digelar bertujuan untuk

mengetahui tindak lanjut dari rapat
kerja yang digelar beberapa waktu lalu
berkaitan dengan peristiwa batalnya
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Laporan Kepala UPT
Pelabuhan Nusa Penida Dewa
Gede Bagus Suarmahendra
mengungkapkan ada dugaan
pungli berkaitan dengan itu.
Namun untuk membuktikan
ini harus ada pansus (panitia
khusus)."
I WAYAN BARU
Ketuo DPRD Klungkung

kegiatan penyeberangan dari Pelabuhan Nusa Penida-Padangbai menggunakan Kapal Roro Nusa faya Abadi
akibat kelebihan muatan dan adanya
penumpang yang masuk kapal tanpa
membeli tiket. Namun dalam sidakitu,
ternyata terungkap bahwa ada dugaan
pungutan liar retribusi jasa pelayanan
kegiatan bongkar atau muat hewan
ternak di Pelabuhan Nusa Penida dan di
dalam kapal tersebut. "Iya ada indikasi
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Gedung DPRD Kota Denpasar Suwung Ditinggal Anggota Dewan

-Ketika
lJang RakYat, IJndangan
Pakai
"Pelesiran" ke Luar Negeri dan Ke Luar Daerah-

KBRI sebagai Alasan
mengakui ikut ke Moskow
saat dihubungi koran ini
melalui aPlikasi WhatsaPP'
Politikus Partai Golkar
ini mengatakan, kunjungan itu
untuk memenuhi undangan

Enak sekali jadi anggota
DPRD Kota DenPasar.
Selain penghasilan Yang
besar, dari gaji, berbagai
tetek bengek tunjangan
puluhan juta ruPiah,
juga bisa "Pelesiran"
berkedok kunjungan
kerja ke luar kota maupun luar negeri.

KBRI Moskow, karena dalam
rangka Indonesian Festival'
"Yi, Kami ada kunjungan ke
Moskow karena ada diundang
oleh Kedutaan dalam rangka
Indonesian Festivali' balasnYa'
Mengenai beraPa biaYa dan
uang saku ke Moskow, tidak
ada penjelasan dari Mariana
maupun Oharma meski sudah

GEDUNG DPRD KOtA

Denpasar di Jalan Melati
Nomor

17

miliar masuk gedung ini. dari

hal remeh memPercantik

tembok PenYengker dan gaPura
masuk gedung tersebut. Selain
itu, bangunan gedungnYa iuga

diperbesar melalui renovasi
puang sidang.

Kemarin, gedung itu sangat
sepi. HanYa ada satu mobil

yang terParkir' Petugas

keamanan Pun mengnamplrl
dan mengatakan bahwa tidak
ada agenda dewan. Sehingga,

pantas saja kantor menjadi
sepi. "Tidak ada siaPa-siaPa'

Mau.cari siaPa? Kantor sePi
tidak ada agendaj' ucaPnya'

Sekretaris DPRD Kota

Denpasar, Putu Gede Dharma

Wiyasa saat dikonfirmasi
kemarin Pun mengakui, bahwa

Edisi

SUWUNG

: Kantor DPRD Kota Denpasa/tamptlt

t"!i

kemarin karena

iitingl.ixunk"r oleh para dewan, Kamis kemarin ( 2/8)
Dharma
Selusu 2 Agustus kemarin Soal ke Moskow'

menuxut Perwali Kota
Denpasar Nomor 37 tahun
2015, dalam Perjalanan keluar

anggota DPRD,

untuk
mengakpi ini agenda negeri
biaYa ditanggung
semua
pemerintahan' Dengan dari uang
transPortasi,
b i aya a n n y a
Dia menjelaskan, para anggota b e gi tu, p e m
makan, hingga
akomodasi,
uang
a"*u" sedang melakukan ditanggung oleh
uang saku. Fasilitas Yang
terca:fu.rakyat yang
kunjungan kerji.
didapatkan untuk PimPinan
Put" Dharma Pun dalam APBD Kota DPRD sama dengan wali kota'

tid"at ada agenda di
Kantor bpnO Xotu Denpasar'

L"*u"g

membenarkanadakunjungan Denpasar' Kata dia' DPRD
ke
ke Moskow, Rusia. Namun, Kota Denpasar turut

sedangkan anggota Dewan
'setara dengan Pejabat eselon

lantaran ada II. Dalam Perwali tersebut,
Vu"g t" Moskow hanya Moskow
pi-[i"u" DPRD saja, dari undangan dari Kedutaan bila perjalanan dinas itu ke
Indonesia
i<"arru, Wukil Ketua dan Ketua Besar Republik
Rusia, maka Per PimPinan
ptJsi Selainitu,untukdewan (KBRI) di Moskow' Untuk DPRD akan mendaPat
uang
yang lainnya ada kunjungan penjelasan lebih laniut' harian (saku) USD556 atau
le4iteSidoarjo, IiwaTimur. dia meminta koran ini setara RP7,8 juta
hari (kurs
"Ya hari

ada langsung mengonfirmasi
Yang ke ke pimpinan dewan'

ini dewannya

kunker ke Sidoarjo'
Moskow para pimpinun-ttyu

ya
keSidoarjoi'ucapnya.
sala, yangiidak ke Moskow
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ditanyakan. Meski demikian'

kini tamPak megah'

Maklum, dalam beberaPa
tahun ini, gelontoran dana

fi5u(tu6 }rlg

Dikonfirmasi terpisah'

Wakil DPRD Kota Denpasar'
I Wayan Mariyana Wandhira

Per

USDI=Rpl4 ribu). Sedangkan
untukanggota dewanUSD 512
atau setara RP7, I juta Per hari'
(ni kadek novi febriant/Yor)

