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DanaDesa Tahap II
Terganfal

Mepet, WaktU RealiSaSi ada peningka{5r. dana desa pada ApBD

Hanya Dua Bulan [:ffi]#'ffi*9*ffi;*"-
DEN'ASAR - Nruncurnva dana desa ,"Y.HtTl#$t#s:Lxf**f;yang begju besar pada ApBD perubah- irisasikan d;"; d"..u r"hfr pu.,u-uan Kota Denpasar beberapa rvakhr lalu, yang jumtahnli;;;;#;i {p 300 jutamasih,menlusahkal pihak desa sebagai irert-"sa t".r"b.rt a""!1" Liil. ,"r.rui

5ren1'elenggara. 
Apalagi,dana desa terJe- i"rgun ApBDes masirig--aring desa

?u.t, y*g seharusnya tahap pertama su_ yang"sudah direvisi- 
-- " -- *

dahdiberikanPemerinmh.KotaDenpasar "Kami yakin desa mampu membuatpadabulanJunilalukepadamasing-^mas- laporanrearbarit"rr"pp"n"il"waraupun
in_gdesa, justu baru terealisasingustusini. singkar ranzuaansesuai aenglaeno"r,

Hal ini tenru akan membuaidesa ke- aei tinggat m"r"r*"""t 
"-ffii,ujamya.bingungan merealisasikan dana yang 

- 
sementara itu, KenraForum Itepala Desaorkupbesartersebutdalamwaktusingkai dan Lurah r" Kd;b;;p;;*'iou nug,.,

Belum lagi desa harus membuat hp6ran Bima putra ]uga meng^aku,, pad" saatrealisasi tahqp perrama' sehagai iys131 pertama air"aiSurd il;ffiJr;
y:lP^ 9.::l T"lqpu.Iun dana tihap p"rtu-a tersebut memang banyak ter_
Kedua yang akan d iberikan p^emerintah dapat kekeliruan. "yang nari*yi b**g
Kota Denpasar sekitar bulan Septernber baru,.yapasti adakekefiruani;tlrangnya.iniatauOkobermendatang. Dengan sangat yakin pihaknyu"pln

Kepald Badan pemberdayaan Mas- *a^p.rm".ryrisrr' lapoqin tufrrup p"rtu_yarakat dan Pemerintah besa Kota rnu utrn k-"i"airurili" ir-u J"satahap
Denpasar I Made Mertajaya ,.n.engung- kedua, meski *uttu"y"t"ftobrrg r*gutkapkan,pihaknyasudahmerealigaiitin ri.rgkat "s",,'uu t"-i"-i"riuri'ai rcpau
dana desa tersebut secara bertarap se- desi suaah mJai;;;;;;;poran re_
suai dengan amanat undang-.Undang alisasidanade*or,upp"aJ*u.semoga
Desa. Pada- tphap pertama pihaknyi saja tidakada perso"lairi"gilGluh Bima
akan merealisasikan dana desa sebesar nit 

" , yu"g i-"gu Kepahbesa Kesiman
40 persen, tahap kedua 40 persen dan Kertalangui;. "
tahap ketiga 20 persen. Sementara itu, Wakil Ketua DpRD Kota"Desapada tahap pertama mengajukari DenpasarWayanMarianaWandhirayang
sesuai dengan revisi ApBDes (Anggaran fuga'dihubungrn""ilui p"-u"rian dana
Pendapgtan dan Belanja Desa, Red)-, dan hu"* iuf,"p p[.tu-u t"ri"tut L.gotorrg
besardanayangdiberikan40persen, atau sanlaUafr'singkuC 

"pfigiJ,r11,tuf, 
a*u

sehtar Rp 300 juta lebih per.desaj' teran' yu"! aiu"ritui."i.-d il;rl---gnya,saatdihubungimela.luiplnbungan ',,lfrenjadi 
kek*ra#atiran kami ketika,*qot, Minggu kemarinl30/-B). pembeiian aa"a aesa iunap p"rtu*u

Dalam.hal pengawasan, Mertajaya iersebut asal lewat saya. fiaffaOa pem_
memastikan bahwa tim_nya akan terus bangunansubrtu.,rijdid"ra,yang;ustu
r_elgkukan 

upaya. pengawasan sebagai akai sia-sia jika tidak membeikan man-
ftmgkah mengantisipasi persoalan realisa- faat besar kepada masyarakati, ujamya
sidanadesadi.masing-masingdesa."yamg Ia meminta kepada pihak pemer_
jelas, kami akan arvasi sekaligus akan intah Kota Denpisar ;uga mesti ber_
melakukan pembinaan terhadap desa tinaut serius dalam t ut p"rrgu"*ur'urr,
yang ada di Kota lgnpasar,' singkab:rya. ,agar pelaksana"" J""" ,i*""tersebut
_ 

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan tepat sasaran sesuai dengan apa yang
Kota Denpasar I Made Wdra mengafrri, diamanatkan undang-undang-dan
jika pernberian dana desa tersebuitidak aturan tentang dana desa tersebut.
birsa terealisasi sesuai dengan jadwar "Paling tidak ida nilai positif dari
yang ditennrkan pemerintah.r'ladwalnya dana desa tersebut yang langsung
sebenamya pada bulan Iuni atau Iuli ke- menyentuh masyarakat," pinta peja.-

t*frnE4aturs-aoE- 
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Hal I LLI- 
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marin untuk tahap pertama. Tetapi karena - b at a s al S anur ini. (hen/han)
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DENPASAR - LED TV atau
reklame gambar bergerak yang
terpasang di atas pos Polisi sim-
pang enam Jalan Teuku Umar
Denpasar lagiJagi gagal kena
'sanlai. Walaupun hal tersebut
jelas-jelas meryralahi aturan zo-
nasi reklame, namun hingga kini
keberadaan LED TVtersebut ti-
dak ada penindakan penertiban.

Pantauan di lapangan, meski
LED TV tersebut katanya sudah
diperingati, tetapi masih saja
menay.angkan beberapa iklan.
Bahkan LED Tvtersebut masih
beroperasi hingga sekarang.

Dikonfirmasi mengenai hal
tersebug Minggukemarin (30/8),
IGpala Dinas Tata Ruang dan Pe-
nunahan (DTnD Kota Penpasar
'Made Kusuma Diputra men-

gakui bahwa LED TV di Ialan
Teulu Umar tersebut memang
telah menyalahi ahrran zonasi.
Namun ia berdalih bahwa LED
TV tersebut sudah terpasang
sebelum adanya aturan zonasi
yang ditetapkan Pemerintah
Kota Denpasar.

"Memang secara aturan di
persimpangan hanya ada dua
LED saja yang boleh terpasang.
Tetapi yang di simpang enam

Teuku Umar ada sebelum ada
aturan zonasii hlalmya.

Meski pihalcrya mengalu su-
dah melakukan teguran ke-
pada pemilik LED TV untuk
menurunkan sendiri dan sudah
berkoordinasi dengan Sat Pol PP,
namun hingga kemarin belum

"Kami akan tata secara ber-
tahaB, Kami akui jika tenaga
dan pbralatan yang kami miliki
untuk menertibkan beberapa
pelanggaran sangat terbatas,"
katanya singkat.

Sementara itu, anggota Komisi
III DPRD Kota Denpasar AA
Susrutha Ngurah Putra, kem-
bali angkat bicara. Pasalnya,
beberapa kali diameminta LED
TV tersebut diturunkan, tetapi
hingga kemarin tidak ada t'rrrda-
kan tegas dari pihak yang ber-'
wenang. "Kami menginginkan
agar jangan tebang pilih sohl
penindakan. Kalau memang
jelas melanggar harus didndak
tegasi'ucapnya.

Susruta pun mempertanyakan
masalah penayangan iklan pada
LED TV tersebut yang secara
terus nlenerus walaupmn me-

t Edisi :

Hal :

*ttit,3l fr.lqdfus zo(t
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LED TV Simpang Enam
Kebal Sanksi

zonasi saat difoto kemarin.

.fiCrDRt t RU WAiln D nBru

BANOEL : LED TV di simpang enam Jalan Teuku. Umar yang masih dibiarkan, meski menyalahi aturan

juga diturunkan.

langgar. (hen/han)
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Pemerintah hnji Fasilirasi Modal tpD
..:-ry9$n- P-rpeiinarr.rca Ketut suparto mengatakan, saat Ifg-Jkbupaten Burereng. Hara_bupaten Buleleng berianji akan ini jumlih rr.o y"'"ft"t'"k ii pffipnrstt,DB'lererigdapatmenfasilitasimodalbaeilembaga 

T"[1lg culup besar. Namun memberil<an suntikan modalperkeditan desa (tBo) vang kini ti"i rBd-r-po ry.c qs arcif itu iupuau r^eo-uD yang baru ban_m.lai bangkit dan berkembang aiaorongle-mb;ti#*hfir.c;- ffqa**out dalamiondisisiaplagi. rerutama setetah T3Tll liss"#;;"dffitk;;;" ttembanglagi.arnbruklantarandananvaditawa perekonomianaiauJl"ro"-u.i "i,il-, 
siap membantu dankaburpengruuqnyadankinitelah ' "p"r--;]urru" ekonomi desa mengkoordinasikan. Asalkanmendapatsanksi

saat ini setidalqrva ada37 LPD i"-uti" t*pr*r, up-i"gi-uau ffi aaa Kami siap komuni-dil(abupatenButeiene-daritotar n;-t*i,t*;;;r"-uugai8uun- ii"ii- a"ng"., BKSr.pD supayal6glPD-dalamkondisimatisuri. A.rr,6ilrh"Llffi*tir ffi?t ru'tL"r, modati imu*rn-PtduhanlPDirutaklagibe.roper- permodatan dan manajemen p,untuk diketahui, saat ini asetasi setelah kehabisan modal dan akan menjadi masalah .it"_u;; iFn ai Kabupaten Btrlelehg ter_terjebakdalamloeditmacetyang u"gopS"iurto. bilang besar pada semester per_terlampaubesar' . 
- 

stpurto ritu"gutalo" pihakr}a tama tahun 2015, aset LpD diKabag Ekonomi dan Pemban- Sniierus tnu"iai" tomu"rtisJ i6l,rpu,"., Bureleng mencapaigu"an (Ekband setda Bureleng dengan nua* rcr4uo-u lnra; Rp l,35trilirur. (eps/gup)
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Data, Tunggu Uii Kelayakan
SINGARAIA - Dinas Sosial Buleleng ma5ih menunggu uji

kelayakan warga miskin, sebelum menerbitkan dah resmi
warga miskin terbaru. Data warga misldn itu akan dijadikan
acuanpemerintah dalammenyalurtcanbantuan, baikitudad
program pemerintah maupun bantuan dari pihakkorporasi

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPI.S) 2011, jurnlah warga miskin di Buleleng rnencapai
41.992 kepala keluarga Sementara pada tahun 2014 lalu,
sesuai dengan data penerima progmm simpanan keluarga
sejahtera dari Tim Nasional Percepatan Pemberantasan
Kemiskinan (TNP2K), jurnlah warga miskin di Buleleng
menjadi 41.929 kepala keluarga Artinya dalam tigp tahun,

menyelesaikan verifikasi data warga miskin, berdasar-
kan data yang diberikan TNP2K. Tim melakukan verifi-
kasi ulang berdasarkan nama dan alamat Tliasby name.
by address. "Verifikasinya sudah selesai. Sekarangkan
tinggal uji kelayakan di masing-masing desa. Nanti kami
umumkan, kalau merpang ada sanggahan, ada yang
belum masuk atau adayangbelum layalq kami verifikasi
lagii'ujar Gede Komang, Minggu (30/8). (eps/giup)

dj kepala keluarga
Kepala Dinas Sosial Buleleng, Gede Komang menga-

takan, saat ini sebenarnya tim di Dinsos Buleleng sudah


