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Tabanan (Bali Post) - i

Badan Pemeriksa Kerfanga
menurunkan timnya urituk rn
naan dana desa yang pbndis
100 persen. Pemeriksaab ini r

desa menjalankan program y
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tPK) Perwakilan Provinsi Bali mulai
kuFan pemeriksaan terkait penggu-,
rsiannya sudah hampir mendekati
k.melihat kesiapan-masing-masing
dibiayai dana t6rsebut

Tabanan menjadi ka- t"rl-"
bupaten pertama yang BpKva

ihnya kepada ujar Sugiada.
Sementara itu. Amri

Lewa berharap kegiatan
pemeriksaan yang dilaku-
kan pihaknya difasilitasi
oleh BPMPD s elaku lead.ing
secfor pemerintahan desa.
'Berapa dana yang diterima
dari APBN. berapa yang

diterima desa, dan dipakar
untuk apa gdja," bebernya.

Dia mengtrngkapkan,
tidak ada alasan khusus
mengapa Tabanan dipi-
lih sebagai daerah per-
tama yang diperiksa ber-
sama Bulelpng. Namun,
diperkirak{nnya kedua
kabupaten ini meneelola
dana desa cukup 6esar.
"Mungkin pertimbangan-
nya faktor luas wilavah
dan jumlah desa yangbe-
gitu besar di Tabanan.
Pada tahap awal ini pen-
erapan dana desa tidak
semudah membalikkan
telapak tangan. Persoalan
yang muncuJ inilah yang
perlu kami sampai}an ke
pusat nantinya," tandas-
nya. (kmb2Q) V

mendapaikanpemLrik- i;;;
perrcayakan

i daerah
saarr-bersama Kabupa_ten pertam
Brrleleng. Tim yang dip- itkan .
impin Ketua Tim Pen- bukan i

ng mendap-
n' "Idr

.gendali Teknis Pemeriksa Justru
i persoalan.

BPK Perwakilan Provinsi
Bali Amri Lewa. Senrn
(9/1 1) kemarin mengawali
tahapan pemeriksaan den-
gan bertemu Penjabat Bu-
pati Tabanan I Wayan Sug-
iada di ruang keijanya.

Kedatangan tim dari
BPK juga disambut Sekda

_Kabupaten 
Tabanan Nyo-

man Wirna Ariwangsa,
Asisten I Setda IWayan
Yatnanadi, dan Asisten
III Setda I Made Sukada.
Herdir Inspektur Daerah
Kabupaten Tabanair I Gede
Urip Gunawan, Kepala
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemer-
intahan Desa @PMPD) I
GN Supanji, dan Kabag
K€,uangan Setda Kabu-
paten Tabanan I Wayan
Arimbawa. Pemeriksaan
berlangsung 35 hari.

Penjabat Bupati Taban-
an mengungkapkan rasa

, kami
kes-

ompa rt4ma. App
yangku
merijad

danapayan!

lam pe
Iemahan d4-
unaan dang

desa bi ui untuk
tegasnya.

Men .ya, sebelum
berlak
dang I

Undang-un-,
Pemkab Ta-

berkomitmen
penyelengga-
'intahan desa.
inggu (8/11)
an pemilihan
u kepala desa
ntak. "Dana
ini realisa+
80 persen.

akhir tahun
danbanyat

mi berharap
an berjalan

a sebulan,"
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Daha Kdmpsn$"qi $|il Celg[an Bpvfiang Tak Cair

Abianbase
It

wi. .Senin (9/t l) kemarin

i;lf,lt"F:ilHilffJii:tidak memenuhi ;.";it".t"it
Lng meliDtas di permukiman

ffffli:f**lTs#"Hli
Namun. Sruudba yarg juea Ben_

desa Adat Abianbase merunegalkar
ruang rapat setclah meneriria ke_
dalangan warga. Petajuh pou oeau
Abtanbase Ketur Mulyadi yarg hidir
oersama warga m€nerangkan kepada
.uewan Jlka dr w ayaluya telfi me_
rntas JafiJEan kabel Salurern Udara
I"Fqngul' Trnggi TSUTTT 1:i0 kV
t_4llEan ttawarE. lclpal Span 'lower.
sef'elum peotba ngunan t€rsebu0, telah

disepa-kati dana kompen:sasi terhadap
lanan yarg ctrtrntaar. Kamr nlemsa
dibohongi oleh PLN Unit Induk Pem-
bangunan MI, karena keseDakatan itu
suclah clilalukan pada S Oftobei ZO t +,
namtrn warga kami hingga kini belum
menerima dana rfu (dana kompensasi

rcd)," ungkapnya.
Sekretaris Desa Adat Abianbase

Putu Raka yang turut mengfadiri
pertemuan itu membenarkan' peri-

tersebut.
masangan

Mangupura (Bali post) _ .
Sejumlah warga Abif,nbr

me:ndatangi geai"g DS'ii
aldampingiprojura de$atrik Ne-gara ipL"N) dili;;
daDa kompensasi kabel I
qarga. Kehadiran belasan
Mengwi itu. diterima anr
Subawa. Nyoman X.rlr"i. t
dr ruang rapat Gosana [I-

hong, Warga

ltangi Dewan

Monoger PLN Mengwi Wal an
tra saat diniltai kon-Ermasi men-

tidak mf mbidangi jarii-rgan
. la pun memberikan nbmor
k Wayan Budaetra, rbkan

a yang dikatakannya me

yang mana yang
semua data yang
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intahan desa
dan Desa
kan, Senin (9/1

administrasi
Monev dioi

kung Made
tim monev
Ida Bagus Mt
perbekel, BPD
dan Desa Bakz

Semarapura
Hingga

belum pabbelum paham
terungkap da.
evaluasi (mon

Undang Pr
diperlukan
memahami
nya. Untuk itu
pemahaman t(
keuangan dan
desa dengan a

Made Kas

Pemanfi

p Kastar
Bali Post) -
nr masih bruyak kt r

cngelola dan;r desii

Dana Deda

Wab impin Tim

lru nya.
desakegiatan

penyelen
digelar d
Kecama

dan

ln
dalam dal

apadesa
Wakil I

ta didampingi rl
Camat Banjart

Ananda. Tirn di

monev di

dan LPX{ Desa TL rr

beberhpa desa yang
orca4g, yaknr penye

empat
pemer-

intahan, pelaksanaan

Tinuhun, Putu
dengan adanya
tahan Dtra yar
raman kaur des

pembangunan, desa, Kasta
menrlai sudah berialan
Monev bukan sekadir per

lancar.

sebuah pembinaan te
raan +emerintahan di

tetapi

r juldak d
berharap

penlblangga:
(dwr)

mekanishe

yang ada.
menyataka n, an

di-Desa,
dalarri

(tatib) r'ans
BPD. wi bu;
sebagai dasar.
ran. "Perbekel

sehingga
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Temuan PRD Bali

emprov
ga

DiperJ albelikan
Lli belum lafna ini se*paf turlrn ke Bangli untuk
Hasilnya, dewan meneniukarn adahya beberapa
ntuk perk$bunan. Bahlan warga yang meman-
antongi SIilI yang dikel$arkpn Pemkab Bangli.
ovinsi Balila$al Bangli I lVayan Gunawan, Senin

arkan Pem|fa[ Ban-
ejumlah.laSarf lans
tidak ada y$n$ men-

pihafl<nya .:idak berhasi] menemui
pen$garapnya. Sementara rtu, se-

Lasdi tlttdut lanjut hal tersebut.
oo[rjfi Golkar ini pun berharaP
Perrlprov cepat meresPons kon-
disi [tu.

"Kita iuga akan segera men-
gundang j ajaran PemkablKota se-

Eali untuk membahas masalah
as"d t"tn,a.uk SIM Yang telah
rlikdluarkan. Kita akan coba tata
ularfg aset yang ada," terangnYa.
(krtb40)

A
Tanilh

e

Di

Dia menjelaskan dari 1,8
hektar lahan yang ada di Desa
Pengotarr. beberapa bidang dl-
manfaatkan oleh Unud unttik
kajian pengembangan rumput

gajah. Beberapa bidang lairpya
ada yang digunakan untuk pasar
desa, sekolah serta menampung
eks pengrngsi dari fimtim. Se-
lain itu ada juga digunakan untuk

perkebunan oleh masyarakat.
Dari hasil pengecekannYa

saat itu, diketahui bahwa war$a
yang m{lmanfaatkan lahan itu
ternyata tidak mengantongi SIM

tidak ada Y4ng men-
M. Padahal#ehraiPP
s menserjahd lahan
f,arus hehifitrl sltt't'"

a itu, Gunalvdn juga
ada beberaPa aset
ng diperjuafbelikan.
tidak bisa 4emapar-
jelas berap4fluasnYa.

t turun ke lpPan8an,

Edisi : ,aloJ+ /O A{olern6€J ?o[
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Tim IX P rf esti Jaga
-Jt I

rrawas4n uci

lda Pandita MPu
Siwa Budha Daksa Da rti, il"

ber daya yang dimiliki Bfli. "Aii
misalnya, untuk memenu[i kebtf
tuhan di Denpasar dan Badfrng sajf
sudah berat iekali PDAII. Musir
kering sudah berkurang aunyl
Kalau muncul megaproyek Yall
nenghadirkan ratusan ribu pekelJi
dan jutaan wisatawan terltu akerl
menyedot juga." jelasnv,r.

Ida Bagawan uengaku thawilt
eebab perusahaan besur rfremilil

daya beli lebrh trrrggi k.Irrnb','Jl
ruasyarakat. Brsa saja. ai]. alran lcbl r

banyak dibeli ,-'leh pemsahJan be' f I

itu, sehingga tidak lagi urrtuk k"f
rlahteraan raliyrt. Dr si"r laut. keinrl
nan investur ur,tuk nlet.'kla mirsl jutl I

dipertanya-kan. Sebab, srrd:r.lr banl 'lI
pern beritaatr mct ger lai t il lgk rt It tu !t- | ' 

I

h,-,tel yang mer,umn di BaJ-r. 
t

Hal. 19 I

Semakin Sulit i ]

dikorbankan unr uk kcp,.nl inBi,p
pemilik modal. Seperti rencrrrf,
reklamasi di Teluk Benoa. Padah,i I

sudah tidak terbantahkan lagi biJ[r
Tbluk Benoa merupakan lawasair
suci bagi umat Hindu. "Kiqa sehai.
usnya menjaga kawasan," fujar Id[r

suci yaug digudakan uirtuk t
trdak semestinyh, tentu alar
dampak secara eleigi. NIis
di kawasan suci Teluk Beioa
akan direklauasi u
pariwisata. Tidat saja

tujua
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hotel. Itu secara ekonoqti.
secana keagamaar\ kita
menjaga pertiwi ini. Pe[t
ini seperti ibu, kita cukrrfir
mendapatkan air susul i
untuk kehidupan tetapi
harus lagi menyiksa ilu
mendapatkan hal-hal l,[i
paparnya.

Ida Bagawan mena
kan, ketika investor t

maka yang pertama kali h
adalah ibu pertiwi. Di
mana pun, orang-orang

dampak pembangunan

baiknya dipikirk{+
Keputusan terhada$ t

satu dua orang,
Iam japatannya

diputupkan," tegasnya.
Sementara itu, Ida Pa

Mpu Siwa Budha Da\sa
mita mengingatkan Tir

Hindu harus

juga menjabarkan penje

kin Sulit
pembebas dosa, kepadanya
umat manusia meminta per-

? Iindungafr,Vamnajwasebagar
i sumber pemberi kebahagiaarl
t lautan a4alah tempat suci dari
k Varuna, flari sanaVarunF bisa

memusngh.kan segala brfntu$
kejahatah dan segala frusuli

i yaLg merusakbumi."
r Tokoh Hindu yang juga

Wakil Dharma Adyaksa PHDI
Pusat ini menjelaskan, selama
ini umat Hindu di Bali sudah
mengimp
dari Rg!

implementasikan ajaran
tg Veda tersebut, melalui

-i 
Ll+".t corc#i ,rL.lnctlberbagaiFitual sepeti 

"lt@ridan untukmenjaga
kehar nisan alam. "Seka-
rang pe
Benoa r

laut di Teluk
800 hekta,r itu.

sama
stana

iraka dad lau{
a Varund bisd

me langsung lcarma
dari manusia, spperti
abrasi :makinparahatau

p Ida Pandita saat
fuung Suka-

wati,

berpesa
u agama ini juga
r Tim IX $HDtr

bisa nyak menlgalibrsa tebpp lbanyak menggalr
sumber daii susastra Hindu,
yang m$nlgaskan da4pak
dari renq[rla reklamasi. ApaI-
agi laut jmerupakan tempat
berbagai lkemakmuran, kalau
dijaga tentrp kita akan menda-
pat berkahnya. "Nah seka-
rang bila ingin menjaga Teluk
Benoa kan bisa dengan mem-
perluas hritan bakau, yang
jclas-jelas buah dan daunnya
bisa dijadikan herbal, serta
bisa sebagai benteng abrasi
yang selama ini dikhawatir-
kan," terangnya.

Ia juga menambahkan bah-
wa di Bali saat ini sudah sesak
dengan akomodasi pariwisata.
Bahkan pembangunan tersebut
sudah banyak yang mendo-
brak batas-batas kawasan suci.
Sementara pemerintah yang
seharusnya menjadi penjaga.
justru tutup mulut, mata dan
telinga. (rin/nik)
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ya akan segera mend
kehancuran. Khu$us

tempat-tempat yarg se;

fisakralkan oleh utnat,
.(T -l: -_-^I-- -^--.

semua prang Bali ttfiut fer
gungjawab terhadlp apa

keagu4gan laut selnghi
Dewa [{aruna harfrp ppt
jaga. Diltemui SenS ker

Benoa sebagai bagihn da
merupakan b4grar{ .da1i
Dewa Varuna, sehJ:rgga

sejumlah slok:r pada
suci Rg Veda, Mandala I

ilt

lau itu
itu

menghancgrkan
Varuna. Nah ka.


