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LPI Perbekel pernah
Iadi Sorotan BpK

TABANAN, NusaBali

,. Terungkap sudah di balik kes-
etlsahan para perbekel se-Tabana-n
yang berujung minta tambahan
atokasi dana desa [ADD]. Ternyata,
rapora.n.pertanggu ng jawaba n ILpl)
se;umlah.perbekel pernah jadl so-
rotan Badan pemeriksa Keuangan
{BPK) Salah sarunya mengenai
pendapatan perbekel dan perairskat
desa yang tidak sesuai Peratu*ran
Pemerintah [PpJ Nomor 43 Tahun
ZU14 tentang komposisi ADD 30%o

ll?^1.:p_..rrional dan 7\Vo pem-
oangunan.

. Salah seorang perbekel di Ta-
Danan,mengatakan, BpK turun ke
serumtah desa pada tahun 2015.
Banyak temuan di masing_masins
desa ya.ng dijadikan objeft pemerl
lksaan. "Kami tak herani me[anssar
lagi. Komposisi 30:70 p".r.n Sitil
diterapkan dan rentan helanggar,,;
ungkap salah seo.rang perUe[Et di
raDanan, belum lama ini. Kini ni-
haknya bersyrrkur, pemkab Tabanin
menolong.para perbekel dengan
beri tambahan ADD secara propor_
sional. Sehingga bisa ikuti ketentuan
PP No43 Tahun Z014dan peratunan
Bupati (Perbup) Tabanan Nomor 47
tahun 2014 ).ang mengatur peng_
hasrlan tetap fsiltap) dan runjanga-n.

sementara Ketua Komisi I DPRD
Tabanan, Putu Eka putra Nurca_
hyadi mengatakan, hasil konsultaii
ke Direktorat Jenderal Bina Desa
Kementerian Dalam Negeri sesuai
harapan. Dikatakan, rJmUongi;
Snggota dewan yangdipimpin Ke'tua
DPRD Tabanan t ke'tut',Bopins,
Suryadi diterima Direktur Fisili
lasi Pengelolaan Keuangan danAset
Desa Kernendagri, Drs Lukman Nul
Hakim MSi mengizinkan pemberian
honor bisa dimasukkan ke format
70 persen pembangunan sesuai
Pasal 100 PP Nomor 47 Tahun
2015. "Simulasi ADD secara Dro-
porsional disetujui Dirlen Bina Desa

Kemendagri," ungkap Eka putra,
Selasa (1711) -
, Sayang, Kepala Inspektorat Ta_
banan".Gede. Urip Gunawan yang
ctlkonlirmasi terkait temuan-Bp(
terkait .laporan pertanggunglawa-
ban perbeket belum bisjilih,ff;il].
upaya tewat media sosial whatsaJp
juga belum terbalas. SeUef umnrii
Kepala Badan perencrna"n p"il"_
iitian dan pengembangan 

IBaoelit_
bang) Tabanan taa n"gis W'i;ffi;
mengatakan, selama ini ADD di Ti-
banan sulit_memenuhi pp N;m;
43 tahun 2014 tentang proporsi
30%. biaya operasionai ttr"7,i+i
pembangunan. Sebab praktiknya
dt tapangan, desa yang wilayahnva
luas dengan penduduk banyak akan
melebthl prosentase 30:70 persen.
sehingga banyak perbekel-di Ta_
b.anan melakukan pelanggaran pp
Nomor 43 Tahun 2014.B-erdasar-
kan PP tersebut disusunlah perbup
tentang. pengaturan penghasilair
perbekel dan perangkat desa sesuai
Peraturan Bupati fperbupJ Nomor
47 Tahun2014.

?"I?rn. Perbup 4T tahun 2014,
per0e.k_et akan mendapat siltap
Rp 1.675.000, tunjangan peng_
lasj 111 

^n_p _2.3 z s.0b0, Iun;ingin
Rp 1.000.000, dan honor pfFXn'nn
40_0.000. Sehingga perbekel danai
tane,home pay sebesar Rp 5.400.d00
per bulan. Sebelum ada tambahan
A.DD sebesar Rp 19,03 miliaa aps_
orta pe.nghasilan ini diterapkan,
maKa des.a yang memiliki banjar
dinas Iebih dari 5 akan melangsar
I{etentuan. Rata-4ata yang baiJar
llnlsny_1gl atas 5, persentasenya
cl' atas 40o/obiaya operasional. ,,ini
me.langgar Pasal 100 pp 43 Tahun
zu rz! yang tentukan maksjmal biava
op.erasioanl 30V0, Inilah biane ma_
salah yang selalu jadi momolibuat
desa setelah pelaksanaan UU Nomor
6 Tahun 20L4 tentang desa,,'terang
IB Wiratmaja.6 kZi
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Kedui-MetraDilaniutkan Tahun Ini

Bangli (Bali Post) -
.. t"Tlrttgyn-an jembatan penghubung antara DusunAe(Iut Lresa arehem dengan Banjar Metra Desa yangapi
Kecamatan Tembuku-atan tiitanj;tk", tahun ini.
tnt"b Bangti metalui Dinas p"t.i"j".L Urrr"-iiUl
sudan menyrapkan anggaran Rp 8,5 miliar. Seiain
1n_",11t.b.lng"n 

jembatan, 
.trepkqb jusi U"k"i -;;p;;_Darkr.at(ses jalan menuju jembatan yang selama iniKonotsrnya sudah rusak.

Pembangunan Jembatan

ter. Atau untuk menghindari
jalan memutar, sejumlah
warga dari dua desa tersebut
selama ini terpaksa melin-
tasi jembatan darurat dari
bambu yang dibuat warsa
m_e_nggantung di atas jurang.
"Warga sangat membutuli-
kan jembatan permanen itrr
untuk memperpendek akses
menuju pasar, sekolah dan
juga layanan kesehatan di
puskesmas menggunakan
kendaraan." terangnya.

Sementara itu, Xalid
Bina Marga Dinas PU Ban-
gli Putu Widagunawan men-
gungkapkan, guna melanj ut-
kan pembangunan jemba tan
tersebut pihaknya sudah
menyiapkan anggaran sebe-
sar Rp 3,5 miliar. Selain itu
pihaknya juga sudah me-
nyiapkan anggaran untuk
peningkatan jalan menujtr
jembatan tersebut. "Kalau
ditotalkan anggaran yang
disiapkan sekitar Rp 4 mil-
iar," jelasnya. (km!40)

Camat Tembuku Dewa
Agung Purnama, Selasa
(1711) kemarin. membenar-
kan bahwa pembangunan
jembatan yang diidam-
idamkan masyarakat se-
jak lebih dari 10 tahun itu
bakal direalisasikan Pemkab
Bangli tahun ini. Terkait
rencana kelanjutan pemban-
gunan jembatan tersebut,
pihaknya bersama Kepala
Dinas PU, Kabid Bina Marea
serta klian dusun kedua deia
tersebut sudah sempat men-
injau lokasi.

Dijelaskan Agung Pur-
nama, keberadaan jembatan
penghubung itu sangat dibu-
tuhkan warga untuk mem-
persingkat jarak tempuh
dari Metra ke Kedui mau-
pun sebaliknya. Selama ini
masyarakat di Dusun Metra
yang ingi.n menr"rju ke Dusun
Kedui maupun sebaliknya
terpaksa harus melalui jalan
memutar dengan jarak yang
cukup jauh hingga 10 kilome-
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Mi$ld& BPIS Suruh Bayar Sendiri
SINGARAIA - Integrasi laminan Keseiratan BaIi Mandara\IKBM) dengan lamlnan K"r"i,utu., r.lurili'ui(;lol) *"ril,menyisakan seiumlah masalah. B;;; p;ryelenggara

Iaminan Sosial 
-(Bprs) 

-"il ;;;;Iii#uonssaran
bagi masyarakat miskin yng ,"r"";"i',uiii",up disuruhmembayar iuran melalui kd"*";;ft;.
, l3^ty,"n1nsrag_1g. o.nho sJ"bil ;!.,ggur* ruput
3:nqu'pendapat (n!f] alnqa.n *"iil?A;; pihak BpISKeseharan, Dinas Kesehatan.s"j"b"&-;;", Soriuf n,il"f u.rg,dan para camar yans 

iga di F.bG;;";;;;"s kemarin.Dalam RDP iru, i"r,i'tetup r"1"1!I1" -"#"iiyang rnasihjadi ganjalan datam integrari. Suhh;;d;tapabila adamasyarakat miskin v-g ;kil, ";; 
";l#L"ngantonei

IKN. Dikhawatirkann
bi"yup;;;;;;h*;lHIH*::tffi,trx'f,:Er""r"i

Menanggapi hat terieuut, npis K;;ffi##ama proses
l:TglTl o"l peratihan aari'xnrra .i;;ili KrS, mas_yarakat yang belum terakomodasi dalam](i]aifru.upt".,
mendaftar dan mengikuti progru_-puk";;;;i.", peneri_
ma upah (pBpU). Nimun, warga tidakgratir. Hu*, _u__bayar iuran secara mandiri ,"8"r* ip"a,ilil per bulan.
_tvtisatnv.ldi-asakitnrft ,tapibelil;-;;""rtS."f"misarank_
an untuk bulan itu dia itcut noeU iJa,s tifa"au., _"_irrturekomendasi dari Dinas Sori"l. D""g;;;.k";;ndasi dariDinas Sosial, bisa daftar hari itu, b";;;;it, aktif hariitu juga, dan dilayani hari iru ilSa. N;;;;rrla 14 harisetelah daftar baru bisa aktif.iali;iffi;:ilsus warsamiskin dan sakit, selama masa peialihan ini aaa ieUi;ataniujar Kepala BpIS Cabang singia;a, MaJ; iitL,uyunti.Pihaknya pun mendorong agir desa dan kelurahan,kem b a l i memva li d a si a"tu "yu,iii"r"i-a]t,r,it"n 

olehDinas Sosial Buleleng. Ap"Uifuia" v"ril',"."".", ugu,segera didaftarkan ke BplsKeruh"i;; ;;ffi uib"ina, sosiatBuleleng. Sementara bila ada yang il.ak*E;ffienerima,juga agar dilaporkan setringga Uisl ;i,;ri'k."^ "
-^ llT, ru.lnkan agar mengoptimalkan waknr pemuktahi_ran data setiap bulan itu. Di-jini a"su t u*r p.i aktif. Biartidak nanti, setelah iaruh sakit,.akh;;fi;;ilong_bon_
dong ke Dinas Sosial minra rekomendasii, imbuh Sukma.

"D_i 
Buleleng sendiri, dari rarusan iiU""i, p"r*" lfsNa,

ll1v3_s_e-uanyak ll7.34s jiwa yang Jia"ri"it*ie dalamIKN-BpIS. Celakanva, da; jurrilafi;;h;il;6 258 jiwasaja yang lolos veri-fikari tare"" aiu;dit";# Bahkan,dari jumrah iru 8.632 karnr ditarik. s"dft; ki,iiT Burerenghanya menyisakan kuota 3e.223 jiw; ;;riffi ffi p"r".u
f tort melatui penerima bantuu" iu f 

prii) au".#.'t"pruyo"l
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