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Bangli lBali Post) -
,. Penghibahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (pLTS)di,Dusun Bangktet Desa-Kayubihi. e."gii "i"h";;;.;iltah pusat metalui Kementerian ESOU t"-p"a" 6.l"iilt"ii

IuP"pgti,: y-ang diharapkan bisa terealisasi oua" u--"ibu.lan _in_i betum bisa telwujud. Uut i"i "u-tuJJ-i"ii,ilsejumlah peratatannya v.irg -u"gutu"it-t?iir""iill]Prose s hi bahnya atan o iia tuian ;;i;i;t;";;dfi;;
selesai diperbaiki.

Kepala Bagian Sumber Dava
Alam (BSDA) Setda Bancli I
Made Ari Pulasari, Jumat (tt2)
kemarin menjelaskan penghibah-
an uu sempat direncana-kan oada
Maret 2015 lalu. Pmsesnva me-
merlu.kan tanda tanmn presiden
karcna PLTS tersebut bemilai di
atas Rp 1 miliar. Setelah tancla
tangan didapatkan, proses dilan-
jutkan ke Kementerian ESDM
dan clilanjutkaa ke Kemetrt€rian
Keuangan.

Hanya sajq, dari sekian oroses
yang dilalulan. kendala t€riadi
di Kementerian Keuangan. pija-
bat yang menangani PLTS beber-
apa waltu lalu ada perqantian.
Sehingga pejabat baru lembali
mempelajari proses penghibahan
PL'IS ini. Proses hibah selariut-
nya diperliirakan bisa dila-kulan
pada Desember ini. Namun,
nampaknya hal itu tidak bisa
terealisasi. Sebab, berdasarkan
hasil verifi.kasi, peralatan PLIS
berupa inverter ada vang rusak.
'?roses hibah belum bistdilaku-
kan karena masih ada peralatan
lzng rusak," terangnya-.

. Lanjut dia, inverter rusak

mencapai delapan unit. Untuk
perbaikannya, usulan ke kemen-
teria n sudah dilakulan. Ditesas-
kan. saat penghibahan dilaku-
kan, kondisi PLTS harrs dalam
keadaan bai-k. "lJsulaa perbaikan
sudalr kami sampaikal. Aear saat
dihibaltkan aset itu rlel"m kondisi
bail," ujamya.
. Disampaikan juga, rusalnya
rnverter ini menyebabkan dAva
listrik yang dihasilkan menea-
Iami penurunan. Jika selur-uh
peralatan bisa berfunesi. PLTS
yang dibangun pada 2013 lalu
mampu menghasilkan listrik 1
MWp. Nanun kini produksinya
turun 30 persen. Kata Pulasari.
waktu pasti penghibahan belum
ditetahui. Namun ia berharao
hal itu bisa dilal<ukan bulan ini.
"Kami belurn tahu waktu pasti-

1ya,kapa1. Tapr harapan kami
DLsa DUlan u!. uJrgkapnya seraya
menyampaikan proses hibah itu
juga harus didukung dengan
kepastian tarif yang harus diba-
yarkan PLN.

Ditambahkan dari pertemuan-
nya dengan Kementerian ESDM.
aset yang dapat dihibahkan ke

pemerintah daerah baru sebatas
dua unit sumru bor, vakni berada
di Desa Tiga Kecamatan Susut
yang dibangun pada 2013 dan
di Desa4(ecamatan Susut vans
dibangun pada 2014 lalu. "ilari
itu saja yang berhasil cli.hibahlan.
Semoga PLTS ini bisa segera
men5rusul," harapnya.

Sementara itu, Pj. BupatiBan-

gli I Dewa Gede Mahendra Putra,
Jumat kemarin mengatakan
penghibahan PLTS itu seiatinva
diharapkan bisa dilalulan paia
awal bulan ini. Namun kaiena
adanya kerusalan, hal itu tidak
bisa dilahukan. Ia pun Denesas-
kan tidak akan bisa merr"ri-^
hibah barang yang kondisinya
masih rusak. "Kami tidak irtg1n

menerina aset yang kondisinya
masih rusak. Kami harus terima
dalam keadaan baik," tegasnya
seraya ruenyampaikan iika itu
sudah dihibahkan. pendaoatan
asli daeral bisa Drerxalami oen-
ingkatan. "Harapan t"-l p""U"i-
Kan rtu btsa segera rampung dan
hibabnya bisa dilakukan di[Uan
ini," tanda€nya. (knb45)
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trontribusi Central part i/

di Temuan Inspektorut
Mangupura (Bali Post) -

Kontribusi terminal Central ParkirKuta menjadi
temua Inspektorat Bali. Pisalnya, lahan parkir yang
dikelola PT Kuta Sentral Manunggal itu tidak mem-
berikan kontribusi ke kas Pemerintah Kabupaten
Badung. Temuan tersebut baru terungkap dalam
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Periode 2010-2015 pada 15 September 2015. Jumlah
kontribusi Rp 200 juta (2008-2015) baru dibayarkan
rekanan setelah rekanan mendapat peringatan keras
dari Pemkab Badung.

Ini artinya, Pemkab Ba- pihak ketiga (rekanan) sudah
dung ticlak menerima aetoran melaksanakan kewajibannya
operasional tipe C iiu selama dengan membayar Rp 200
delapan tahun. "Ya agak juta," ujar Kabag Humas
telat (membayar kontribusi - Setda Badung A.A. Raka
red). Setelah kami ingatkan, Yuda, Kamis (3/12) lalu.
sudah dipenuhi. Saat ini Menurutnya, kontral kerja

eama PT Kuta Sentra Ma.
nunggal berlaku selama 25
tahun dari 2005 hingga 2030.
Dalam kontrak t€rsebut, Pem-
kab Badung menyiaphan
lahan, sedangkan rekanan
membangun dan menyiap-
kan pengelolaan terFinal,
"Dari kerja sama itu, setiap
tahun rekanan mempunyai
kewajiban menyetor Rp 25
juta ke Pemkab Badung,"
ungxapnya.

Pemkab Badung, katan-
ya, sudah menindaklaujuti
temuan Inspektorat Bali.
Dari tintlak Lanjut tersebut,
rekanan membayar Rp 200
juta. "Dengan menyetor ke
kae daerah Rp 200 juta, Daka

Ja

rekanan sudah melaksana-
kan kewajibannya," sebut-
nya.

Kepala Dinas perhubun.
gan, Komunikasi dan In-
formatika lDishubkominfo)
Kabupaten Badung Wayan
Weda Dharmaja siat dim-
intai konfi rmasi menyatakan
lahan yang terletak di Jalan
Raya Kuta itu tidak lari dida-
nai. kas daerah.'Operisional
drbrayar rekanan. Kami tidak
campur tangan tentang opera-
sional Central Parkir.bishub
hanya membantu personel
unrut p_engawasan arus lalu
unlas. Larnnya. merupakan
tanggung jawab rekanan."
pungkasnya. (kmb2Z)
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Piniaman Rp lSeMif iar Disetujui Dewan

Perbaikan RSUD

Sanj ilvani Dirn u lai 2[16
Gianyar (Bali post) -

,;'illi:iffit;[inl;"*ir,+ri""-.ar'l';

*i*rr*i**l';*::i"*;ll*$ft ;f*ri#
. "Dengan keluarnya re-
komendasi DPRD Gianvu rr[u. klnl_ persyaratan untuk
mengalukan pinjaman ke SMI
p3111,a Mrsltt,Infrast rut ur).
DUlvrN mtlrk Kementerian
l\euangan. sudah lenekan...
ucap--Asisten III Setda-Gian_
Yar.^Wayan Sudamia, Minggu
to/ rz, Kertrarln.

Dikatakannya, setelah
mendapat persetujuan terse_
but, segala bentuk persvara-
tan tinggal disetorkan ke

i"!*lili*" di laPangan"'

- Sementara Dirut RSUD

ilfiH:tli_ltkx""Ti:q
lengkapan syarat pengaiuan

i'lllioXX i,iX"l."1L'": tHlour tak mengalami kendala-ora meyakini tender untuk

iit$35ljt;:"?i*Tiil:
;3I;^HL'""ilIf,T'X*li
remKab-Granyar. Karena un-rur pem-bangunan 6sil<, ada di
u-rnas rU yang menger;akan_
rrya, ucapnya.

Ltrtambahkannya, hal yane
sa ma Juga berlaku untufpengadaan alat keseha tan
{qnc genjadi domain dari
.t,Inas Kesehatan. Sebab yane
rnenJadr salah satu svarai

SMI. Pihaknya berencana
pada.20 16 proses pengerjaan
sudah br6a dilakukan. Se_
bab ,rka tidak ada halansan-
Maret -2016 pinja ma n dariDlu seharunla bisa dikucrrr-

Lebih lanjut Wayan Suda_
mra mengatakan sesuai usu_ian yang diajukan ke DpRD
Granvar. jangka waktu pinia_
man_ diusu lkan lima tihun.''Itu kemarin usulan di DPRD.
tapi keputusan akhir tetap

ii:'J-'ix#:{{:il+!i{tli
f I i' i "i,X'i tililHXo ?,1',i

;ilffil-}iiT"lT""i"$if;

;:ii"Ll**i',,',*lrfu:tlt
r,etrh-tanjut Upeksa men_

h:TiJ5?t ilTillt*:m;
;'{*"i;'iif i,'dii:i tT: il;
i;yi;iff",#:Hi:s;;ffl
liil5,i,t *;g;-'65i* **tszuu akan.diperuntukkan
!r'rJ. iantal dua untuk ICU
\r ntensrL'e coreuntt), serta lan-rar trga .untuk kaoar bedahqa.rurat, Jelasnya. (kmbB5)

ada di SMI. ternasuk beraDa
ounga atas pinjaman tersebut
yang. akan disepakatr. Tentr)-nya bulrga juga drsesuaikan

ffL'BT i"?:l"Pnga 
bank

Ditambahkannya, peneu-
curan prn1aman Rp 1So ;il-rar tersebut akan dilakukan
secara bertahap sesuai pro-
gres pembangunan di laoan-
gan. MrsalnJ,a pemba ngunan
sudah berjalan 20 persen.
oesaran kucuran pinjama nrru pun drsesuaikan dengan
_persentase pembaneunan di
lapang-an-. Dari persentase itr_r.
Daruhh dana akan ditransfer
Ke kas daerah. Kem udian
cttkucurkan ke rekanan vans
menggarap. Begitu seterusl
nya. Jadl. tidak gelontoran
rangsung. tetapi pinjaman keruar sesuai perkembangan
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Subsidi Pelajar

Dianggarkan Rp I Miliar
Gianyar (Bali Post) -

Dinas Perhubungan. lnformasi
dan Komunikasi lDirh ubinfokoml
Kabupaten Gianyar terus mema-
tangkan rencana pengoperasian
sistem transportasi khusus pelajar
Trans Harmon r. Selarn pengadaan
bus sekolah, Dishubinfokom juga
tengah mematangkan besaran
anggaran untuk subsidi ba gr
pelajar. Dari perencanaan awal.
nrlai subsidi mencapai sekitar Rp
I miliar.

Kepala Dishubinfokom Gian-
yar Cokorda Gde Agusnawa. di
Gianyar. Jumat (4/12, kema ri n.
mengungkapkan, pemedntah telah
memastikan adanya subsidi bagi
pelajar yang memanfaatkan Trans
Harmoni. Hanya, pihaknya belum
bisa memastikan angka Rp I miliar
itu sudah final. Dia mengatakan.
menyangkut besaran subsidi, masih
ada kemungkinan berubah. Menu-
rut Cok Agusnawa. pihaknya sampai
saat ini masi}l harus mematangkan
besaran subsidi bagi pelajar. Besa.
ran subsidi masih harus dibahas
agar pemanfaatannya maksimal.
Dia pun mengakui, tidak tertutup

kemungkinan besaran subsidi bisa
berubah tergantung kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.

"Angka pastinya masih harus
dibahas. Bisa jadi nanthya bertam-
bah atau justru berkurang sedikit.
Kita lihat saja nanti bagaimana,
karena juga harus menyesuaikan
dengan keuangan daerah," ka-
ranya.

Dia mengungkapkan. angkutan
k}tusus pelajar tersebut akan meng-
gunakan moda transportasi utama
berupabus sekolah. Sebanyak tujuh
unit bus akan dioperasikan. I{aeing-
masing kdcamatan di Gianyar akan
dilayani satu unit bus sekolah.
Terkait pengadaan bus sekolah yang
telah dianggarkan di APBD-P 2015,
Agusnawa mengatakan pihaknya
telah melakukan pengadaan dan
saat ini tinggal menunggu kedatan-
gan bus-bus tersebut.

Soal target dimulainya pen-
goperasian, Aguinawa mengaku
belum bisa memastilannya. Selain
karena gatana yang masih harus
disiapkan, pihaknya juga masih
merrbahas menyangkut besaran
eubsidi. (knb26)
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