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JalanKabupaten Rus

22I ,76
TABANAN memiliki ialan ka-

bupaten (per Februari 20ib; sepa-
njang 860,94 kilometer. Sebanyak
298,457 km dalam kondisi baik
(34,67 persen), sedangkan kon-
disi rusak sepanjang 240f910 km
(27,98 persen) dan rusdk berat
221,760 km (25,76 persen)j. Perbai
kan jalan rusak menjadi frioritas
pembangunan di Tabanan. Seiak
2010 (bcrdasarkan data l)inas
PU Tabanan), Pemkab Tabanan
telah meng-ftohrrir jalan sepanJang
273,115 kikrmeter. Pernkab Taban-
an melalui Dinas Pekerjaail Umum
sebenarnya telah mengupay'akan
perbaikan jalan dengan caut h,ot-

?-73,445 Ktrirl

"[+_hun 2012 sepanj[ng b8.878
krlometer. Tahun 2013 kembali
turun menjadi 45,60b kilometer.
Tahun 2014 panjang jalan ka-
bupaten yang di-holrnix 4O,9bB
kilometer dan tahun p01b hanya
sepanjang 10,655 kilometer.

"Ke depan denghn adanya
UU desa yang tida{ lagi mem-
perbolehkan APBD fnelakukan
penganggaran perbaikan jalan
nonstatus, maka dana untuk
perbaikan jalan kabupaten
rrkan makin-r menirlgkat." ka-
ta n)'a. I

Kepala lappeda tabanan IB
Wiratmaja Inengatafan. untuk

infrastrukt ur. Pemkhb Tabanan
memiliki dua plc,lram vane
terbukti mendapa{ upr".iurf
masyarakat luas 1-aftu program
partisipatif dan pr{gram l}tS.
Program ini telah mehyasar selu-
ruh desa di Kahupaten Tabanan.
Sejak diluncurkan tahun 2018.
program ini telah menvasar 74
objek/lokasi dengan anggaran
senilai Rp 10 miliat. Selaniut-
nya tahun 2014 jumlah sasalan
nreningkat menjadi 8l lokasi
dengan anggaran Rp l3.B miliar.
Tahun 2015 kemball menvasar
80 lokasi dengan nil{i anggaran
13,6 miliar. (bit) |

Di-"'hotmix"
mlr, khususnya jalan kabupaten.
Banyaknya jalan rusak tentu saia
menjadi perhatian soius pemkib
Tabanan. "Sejak 2010 i*rmpai 201:).
kami telah berhasil ruens-hof/ru.r
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WAKILI BUPATI: InspekturJembrana Ni Wayan
Koriani saat menerima penghargaan dari Men-
keu u1!k Pjmkab Jembrana.
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rl7tTtrr r tll' I P lembrana Diganiar penghnrgaarf
NEGARA - Opini Wajar Tanpa gan pemerintah Tahun 2015, Iumat Dengantemaitu, dihara-pkanmampuPengecualian(WTp)yangdiberikan (ztrc) tuf" aiC"a""t otlrrapufu meningkatkarl kualitas penyayiarlBPK RI Perwakilan Bali terhadap tcementerian Keuangu""iut"rt{ r"- rupoiuti-t""u"$an sehingga menjadiPengelolaan Keuangan Iembrani pada Inpektul r-p"f.?"i"il"LUrurru alat pertanggurfgjawaban yang lebihTahun 201 4, menuai penghargaan iV-i 

-Waya" 
Koriani. baik sesuai prirgip_prinsip tata keloladari Kementerian reuangan Rl. Menurut Menkeu,Bambang-Brojo- pemerintahanyangbaikdanbersih.

Penghargaan untuk bupati lembrana neSoro, :!llu ytrrk *"ri"ir."*"" ' 
semerria.a it , tnsp"lt rr, Ni wayanI Putu Artha atas kebirhasilannya koiritmen bagi pernerintah"pqsat, Koriani.mengptakan, penerapanmenyajikan Laporan Pertanggu- Provinsi, Kabu[aten au" foia dqlam 

"k"il;;ib;;apisakrualjugamenye-ngjawaban Keuangan Tahun 2ot+ mensinergikanpengeloiaanl*ungu., diakaninformagikeuanganyanglebihdengan capaian opini audit wrP Negaraha"ruste:.us"aiii"gu*;;.R?k- k;,-pffi;;; fidak hanya sekadartersebut diserahkanMenteriKeuan- ernisinimengambillffi-i-pt"m"rr- infoimasi kas, sehingga informasigan RI Bambang Brojonegoro saat tasi akun'ansl pemeyintah berbasis t"6"urriaaa,,rdijadikanacuandalamRapat Kerja Nasional (\akernas) akrualerabaruilqrntansidanpehp;- p;il;;ilkeputusan yang lebihAkuntansi daq Pelaporap Keuan- ran keuangan pemerintah mdlne^sia. b"tfrr"lil;. anop/yor)
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bupaten Badung untpk mem-
neitahankan dan iPi tentu
meniadi komitmenlPemkab
tsaduns," tegas Har{Y Yudha

Sata. (idveitorial/{an/dio)

aerah dan Pemkab Badung

MEMBANGGAKAN: PiS

Bupati Badung I NYomat

Harry Yudha Saka (kana

Brodionegoro dalam Ra

Keria Nasional Akuntant
dan PelaPoran Keuanga

)
menerima Penghargaan. lari

Menteri Keuangan Bam ang
at
I

Pemeriniah 2015, di G
dung DhanaPala Kemet

rian Keuangan Rl Jakat

Jumat (Z'10).

WTB

Badung Raih Penghargaan Kemenkdu
KOMITMEN dan keber-

hasilan Kabupaten Badung
melakukan pengelolaan
keuangan daerah dbngan sen-
antiasa berpedoman kepada
prinsip tata kelola keuangan
yang baik, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel
atas LKPD 2014 berbuah
manis. Selain meraih opini
wajar tanpa pengecualian
(WTP) dari Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) RI Per-
wakilan Provinsi Bali, kini
atas prestasi tersebut giliran
pemerintah pusat member-
ikan apresiasi melalui Ke-
menterian Keuangan. Yakni,
dengan pemberian peng-
hargaan kepada Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Badung
yang diterima penjabat se-
mentara (Pjs) Bupqti Badung
I Nyoman Harry Yudha Saka
dalam Rapat Kerja Nasional
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah 2015,
di Gedung Dhanapala Ke-
menterian Keuangan, Iakarta,
Iumat lalu (21r0).

Acara tersebut dihadiri se-
jumlah menteri dan pejabat
Negara. Hadir juga Asisten
Administrasi Umum Pemkab
Badung I Gusti Ngurah Oka
Darmawan, Kepala Inspek-
torat Luh Suryaniti, Kabag
Keuangan I Ketut Gede Suya-
sa, dan Sekretaris Bappeda
dan Litbang Agus Arvawan.
Pemerintah Pusat beri peng-
hargaan pada 207 entitas
pelaporan 26 pemerintah
provinsi, 149 pemerintah ka-

bupaten, 50 Pemerintah kota
yang berhasil menYajikan
laporan keuangan tahun 2014

dengan opini audit WTP.
Penghargaan diserahkan

Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro diterima Pjs.
nupati Badung HarrY Yudha 

,

Saka. Penghargaan seruPa
juga diterima 62 kemente-
rian dan lenrbaga setingkat,
26 pemprov, dan 50 Pemkot
yang laporan keuangann-
ya di tahun anggaran 2014
meraih WTP dari BPK. Men-
teri Bambang Brodjonegoro
mengatakan, penghdrgaan ini
merupakan bentuk aPresiasi
pemerintah Pusat kePada
i<ementerian darl lembaga
setingkat s_erta Pemerintah

daerah yang malrlpu men-
yajikan laporan keuangan
dengan baik. Khusttsnya Yang
mampu meraih oPini WTP

dari BPK.
Pjs tsupati Badung HarrY

Yudha Saka mengtrngkaPkan,
penghargaan ini Pattlt di-

svukuri dan meruPafan hasil

keria keras selurufi SKPD

FemtaU Badung da$ menia-

[i sebuah kebangg{an bagi

ang meruPakan PelrYeman-
:at untuk tetaP bekeria secara

iaik sesuai dengan kBtentuan
'ane berlaku. "Dengan diPer-
rlefrnya penghargaan yJP
["i *ajfu bugi"Pemerintah Ka-

bupaten Badung u"llrf T"-T:
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