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Molornya Proyek RS pratama Giri Mas

DPRD Buleleng Peringatkan Rekanan
SINGAMJA, NusaBali

DPRD Kabupaten Buleleng Bali, mernberikan
peringatan keras kepada Perusahaan Terbatas
(PTJ Tunas Jaya Sanur (TJSJ karena tidak dapat
menyelesaikan proyek pembangunan Rumah Sakit
Pratama Giri Mas sesuai wakhl yang ditentukan.

"TfS seharusnya menyelesaikan proyek pada/akhir Desember tepatnya bangunan'haius dlser-
ahkan pada 27 Desember laluj' kata Wakil Kptua
DPRD Buleleng, Susila Umbara, Kamis (5/1).
. Ia mengatakan, pihaknya sangat menyayang-
kan keterlambatan dari pengerjaan proyek terse-
but, terlebih lagi, RS Pramata Giri Mas menelan
ilggaran cukup besar mencapai Rp22 miliar
lebih. Bukan hanya itu saja, PT funas-Jaya Sanur
merupakan rekanan yang paling banyak membo-
rong proyek berbagai bidang di kabupaten ujung
Utara Pulau Dewata tersebut Ia menambahkan.

DPRD segera akan membahas Dermasalahan
tersebut bersama eksekutiF
. "Besok (Jumat) ini kami bahas, bersama
pinkeg, Inspektorat dan Komisi il. Kedatangan
kami hanya untuk mencari data valid. karEna
kami akan bahas ini besok. Apa yang kami lihat
tadi, memang benar ada teteitamUaun. Banyak
belum terselesaikani' uiar Susila Umbara.
_ Susila Umbara yang juga politisi Golkar asal
Desa Panji ini.menegaskan, pihaknya akan me-
minta kejelasan dari Dinas kesehjtan sebagai
leading s-ektor proyek ini, untuk bisa mengam"bil
langkah ke depan, terkait dengan permasilahan
ini. "Kami akan mintai kejelasan Dinas terkait,
lgqe_rti apa. Ini sudah melewati tahun anggaran
2016 masalahnya, tapi masih ada pengdiyaan,
di sini kami mintai kejelasan merelia," pungkas
Susila Umbara. 6 ant
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RTH SUKASADA

Tahap Dua Digelontor Rp ?,5 M
SUXASADA - Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di

Kelurahal Sukasada, Kecamatan Sukasada, akan segera
dilanjutkan pembangunannya. Reircananya pembangurnn
akan segera dilantutkan setelah masa pemeliharaan berakhir
pada penengahan tahun 2017 nanti. Rencananya pemerin
tah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 7,5 miliar.

Sesuai dengan dohrmen dalam detail engineering design
(DED), pembangunan RTH Sukasada diperkirakan menelan
dana Rp 24 miliar lahan seluas 2,2 hekare itu akan disulap
menjadi ruang terbuka altemarif di wilayah Kora Singaraji.
Pembangunan sudah diinisasi pada tahun 2016 lalu, dan
diawali dengan pembangunan senilai Rp 4,7 miliar.

Pembangdnan tahap awal itu pun sudah runtas dike4akan.
koyekyan8 sudah tuntas dikeiakan adalah penataan tanskap,
pembangunan kantor pengelola, pembuatan lahan parki4
pembuatan patung, serta betonisasi untuk lahanjog$ng tradc

Pelaksana Tugas (Plt)
gatakdn, pada rahun
memang a-kan dilanjutkan. Pmyek itu akan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Buleleng. Pemerintah pun telah menga.lokasikan dana sebesar
Rp 7,5 rn0iar

"Pemban
gurar tahap dua itu.

qemang ridak bisa setahun
ilbahgun bertahap. Paling cepat

tiga sampai empat Pembangunan kita kan ada
untuk pembangunan taman,skala prioritas. Kalau

pembangunan yang lain bisa nggak jalan nanti," ujar
Gunaja. Lebihlanjut mengatakan, dokumen DED
juga akan dievaluasi setiap tahunnya. Karena komponen
hargabahan bangunan yang tercantum dalam dokumen,
dipastikan akan meningkat harganya, seiring dengan
inflasi yang teriadi di Buleleng. (eps/gup)

langsung jadi. Harus
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MANGUPUM, NusaBali

^. 
Bupati Badung I Nyoman

utr.r prasta angkat bicara
rerkalt p_engem balian pen_
getolaan Terr.ninal. Mengwi kepemerintah daerah. B-upati
memastikan akan melanjuikan
pengelolaan terminal lipe e
satu-satunya di Bali ters'ebut
s.eperti sediakala. Tak hanya
itu, bupati juga menegaskin
akan terupaya membJngkit_
Kan t'erminal Mengwi, ieh_
lngga tidak terkesan.mati suri,
seperti sekarang.

^ 
Hal ini dit_eg:askan Bupati

brn prasta-, Kamis (S/1) di
Puspem Badu ng.,,Sebilu mnva
memang akan diambil k"e-
wenangannya oleh pemer_
lnrah _pusat. Tapi sekarang
dikembalikan lagi, kami amat
,sanglt siap sekali,,, karanya
Kepada wartawan. Mengenai
qngga9n operasional pun, kata
dia, tidak ada masalah. ,,Kalau

masalah itu tidakada masalah.,,
tegasnya.
' Keseriusan Pemkab Badung
mengelola Terminal Mengw'i
puntak main-main. Giri praita,
selaku kepala daerah bertekad
untuk menegakkan aruran
main dalam hal pengelolaan.
Jaya akan buat tatanan kalau

memang (bus dari luar Bali,
red) harus turun di Mengwi,
nggak boleh ada turun di ha_
na-mana. l(ami akan qerakkan
ini, dan kami akan miita kalau

misalkan itu memang harus
d,i Mengwi, yang namanya di
yqrtC kita akan pindahi<an,,,

I.j", tsup."!i Giri prasta. ,,Harus,
rldak boleh tidak, sesuai den_gan ketentuan,,, imbuhnyi,
menegaskan,

, .h!gp"nting, kata dia, pem_
Kab Badung diberikan ke_
wenangan. ',Kalau urusan adaresiko saya tanggungjawab,
yang namanya jadi leader kan
harus ada resiko, apapun harus
tanggungiawab,,, tegasnya lagi.

. 
ultanya apakan optimis Ter_

mlnal Mengwi akan berkem_
oang seperti Terminal Ubune
Denpasar?,,Boleh bukti[an]
Giri Prasta akan mengambil
sebuah kewenangan,-kalau
memang kewenangan saya,
Karena panglimanya adaiah
aruran, selesai lah urusan,,,
kata bupati asal Desa pelaga,
Kecamatan petang itu.
. Untuk diketahii, menyusul
turunnya surat dari Direk_
torat lenderal perhubungan
Darat Kementerian perhub"u n_

E1lLo_To. : Kp.B}r / r0 /T /DRI P/ 2_0 1-6 tenta ng'opera',_
si.onal Pelayanan ferririnal
I rpe A dan Unit pelaksana
Penimbangan Kendaraan Ber_

Aot_o. [UPPKB), tertanggal
23 Desember i,OtO, pra-k"tis
terminal Tipe A tersebut dis-
erahkan. kembali pengelo_
laannya kepada pemerintah
daerah. Sebelumnya, opera_
sional Terminal Mengwi'akan :

diambilalih oleh pemerinrah
pusa.t,. bahkan adm inistrasi
qan do-kumen yang dibutuhkan
pun telah diserahterimakan ke
pemerintah pusat.

.^Sekretarii Daerah (SekdaJ
uactung Kogrpyang R. Swandi-
Ka ruga. meniastikan dana
operasional untuk Terminal
I:iqyi sudah siap. Sehingga
p.lnaknya menjamin opera_
sional Terminal Mengwi' akantetap berjalan.,,yang jelas
lnggarannya sudah adJ untuk
t ermi.n,al Mengwi,,, ucapnya
sambil berlalu. -

L"l"f.x?lixffI:,?fftflt
Pll,::. t: *" u uis.in 6a a u ngI Wayan Weda D-hirmayaya,

:::11,t:.pisah menegaslian
bahwa dand opuorion"i!"u"r".
Rp 2 miliar l-ebih telah dians_telah diang-Rp 2 miliar
garkan setelah p-r"i u"riiir.-"?i
APBD.l3hu n Z0 1,7 olehpemprov
Bali. 'Awalnya memang kita
trdak anggarkan. Tetapi [emu_
oran turun surat dari Dirjen
Perh.ubungan Darat yang men_
yatakan operasional Terminalyatakan operasionai Terminal
Tipe A,dikembalikan ke pemer_
intah daerah, jadi kami inasuk_
kan lagi pos anggaran untuk
operasional Terminal Mengwi,,,
jelas pejabat asal Semb"ung,
Kecamatan Mengwi tersebui.
Dengan keputusan pemerin_
tah.pusat tersebut, pihaknya
telah me.nindaklan juii dengin
mengembalikan kembali petu_
gas 

.terminal yang sebelumnya
telah ditarik. 6 asa

Badungsiap Kelold

operasional
Terminaf Mengwi
akbn diambifalih
oleh pemerintah. pusat, bahkan

administrasi
dan dokumen

yang dibutuhkan
, pun telah

diserahterirhakan
ke pdmerintah

pusat.
Aktivitas pen u mpans di rerminat Menswi, Bad u ns r" 
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Kel_ari Te r a_p{an Ters angka
Bansos lalang pasek" w"

TABANAN, NusaBali

, " l,-"11*_, il t*ffi i. 
1 xe; a ri ; 3;illil,l"Ji:111'_+, Nvo r I I

r.ab a n a n .te ta p ki n Ir"J " 
; u. iii ri*t"."*::igi"T,",ll'j[

ilIifii;i""11? f;;;':l t"'- lv"-,"iJ'.i''Blle:' ungkap
Pasek, Desa cepa[": ii:il{ AlitAmblradi rabanan, Kimi's
matan Kediri, riU"n"n, i"u_ ."rdrkatakan,padatahun200g,
agat tersangka kasus 

$ugaan t."r" n"nl"r Lalang pasekkorupsi hibah bansos.,f,enlta_ n;;];i;;;;lebesar Rp 75 juupan ters.angka relah dilakukan t"dk;;rnb:
El fl : $:l T;T',",'fj"i 

o 
1 9 1 

ir " 5;; ; .;:";il;ii fi l$X 
g i:l'*:

t"t:3;,cl;r;;:;il"'iii'"1iF".Tf,l'#i},:l?T,lTiil,l1"oiyemkab Tabanan seh,e.s3r RR ;;;;";""y;nggupr. meram-
i9-0-iyt" l^ebih untuk,!,"_T pungkan pembangunan batai
f:i"ril""" 

Batai Banjar Lalang ba.nlir it"l s"r""Jiui;; ffi;
... Kgp_qre Seksi pidana Khusus i",3""::il*X ?"i:Ti*,*Xlf;l
ffiil'ii[]l["*ilJ"1,l"..", i11 r'iil;; fr d;s;-i;il;
m en gaia ka n, k;ffi GJjfiill i"'*?,i; !l' B:H ;lll:ft IlSrupsi hibah bansos inTterjadi iG;iil"; dina nibah bansospada tahun 2008. Hanva saja, i:ef,lpTj?nan.sebesar Rpkasusnya baru dilapoi\a1 ke zo.z.ioo.ood.;rapruangitutakKejari rabanan pada-Tl!n ;ir;;;;i;;;;masyarakatoreh
3916:^!l:il penyelidikan dan pen'e.imanya yakni NyomanKererangan saksi-saksi,.ter- S"k;;i;r;i;ku Ketua panitiasangka mengarah kepada Ket_ F;ffi;ffi;;u" p""n iiii-pu'i fr ngu"nr n nur" i u rai er it imbitri g l?i"j"""
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"Jangan sampai ada
celah atau lubang
untuk melakukan

tindak korupsi
maupun melakukan
pungutan liar yang

akan merugikan
negara"

DENPASAR, NusaBali
Mengawali tahun baru 2017,

Gubernur Made Mangku pastika
mengumpulkan para pejabat es_
elon ll serta jajaran Inspektorat
Provinsi Bali. Orang nomor satu
di Pemprov Bali ini meminta
'anak buahnya' mengoptimalkan
pengawasan sebagai salah satu

$ur.$an Kriteria (NSptQ. Terkait
nasl.temuan pemeriksaan BpK,
rasrlxa meminta Inspektorat
unt.uk melakukan distribusi
nasrt temuan BpK tersebut ke
semua. SKpD sehingga SKpDyang,tidak digunakan sebagai
f!$4tinC oten BpK dapat men!e_
ranul temuan temuan yanga a?a
sehingga nanrinya tiajk mtneu-
tangi terjadinya kesalahan vina
s,qpa. '.!ala minta hasil t"muai
orotstnbusikan ke semua SKpD,
p,el,aiari itu, jangan sampai kes_

3t-1lrl yang sama terulahg kem-Dall, temuan_temuan yang ada..q9." ditindaktanjuti ;a"nganmenunggu batas waktu 60 hiri,
:elesail(an segera dan jangan
merunda nunda,,, pintanya.

^ 
r9m9It.afa itu, Inspekrurprovinsi Bali Kerut Tenen! dalam

raporannya terkait pelakianaan

pengawas-an dalam rangka pen-
ingkatan- kinerja pemerintahan
qan pembangunan provinsi Bali
menyampai kan bahwasannya
g:ll-13ril pem.eriksaan rnspe-
Krorat terdapat beberapa catatan
yang pertu. mendapat perhatian
plfa, K,epata SKpD, diantaranya
kesalahan kode rekening ang-
garan, perjalanan dinas dloubie
991!ayaran [dibayar paniria dan
fl_?ol, kekuiangin uotume p"-
xe4aan/kelebihan pembayaian
serta_pendistrib.usian BBM yang
:^"1!*. optimal dan rnengacu
pada aturan yang ada.

. . Dalam kesempltan tersebutdi-
raKukan penandatanganan prasas_

lryT:ri".n peng. gunaan Gedung
lnspektoratyang baru yang ditanl
datangani oleh Gubernur-Bali di_
oampingi oleh Inspektur provinsi
nalt dan pejabat lainnya. 6 isu

Pastika WarningPimpinan SIpb
upaya dalam mempertahankan
!p_r11 Wa j ar Tan pa Pengecualian
[WTP) ditahun 2017.

Penegasan tersebut disam-
paikannya dalam rangka pe_
mantapan program pemerintah
Provinsi Bali guna mempertah_
ankan Opini WTp di Ruang Rapat
Kantor lnspektorat provin"si Bili,
Kamis [5/1).
- Lebihjauhpastikamengatakan,
fungsi pengawasan tida[ hanva
menjadi tanggung jawab dari
Inspektorat maupun BpKp se_
mata, sesungguhnya fungsi pen_
gawasan melekat pada setiap
pimpinan mulai daii pimpinair
SKPD sampai pada es'elori + di
rnstansi masing-masing.,, Fungsi
pe.ngawasan itu melekat pada
setiap pimpinan, untuk itu'sava
minta lakukan pengawas"n di
lnstansi masing-masing dengan

baik. Jangan sampai ada celah atau
lubang untuk melakukan gndak
korupqi maupun melakukan pun-
gutan liar yang akan merugikan
negara- Lakukan pengawasan
mular dari proses perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan dalam
pengelolaan keuanAan daerah.
Kalau itu berjalan maka tidakakan
ada lagi temuan BpKdalam bentuk
apapun, dan opini WTp secara
otomatis dapat dipertahankan.
Ingauah opini WTp bukanlah
sebuah prestasi melainkan suatu
l(eharusan untuk mewujudkan
tata kelola keuangan yang lai(
l€tanva.

. Dalam acara yang juga di_
hadiri oteh Sekdi pr;vinii gal
Cok Pemayun, Gubernur pastika
j uga,mengingatkan jajarannya
untuk selalu bekerja berpedb_
man pada Norma, Standan prose_
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Pembagian Bantuan Secara Langsung
Disepakati Kabupaten Penerima I

* Total Rp 342 Miliar, Rp 50 Miliar Dibagi Merata f /
dan Rp 42 Miliar Dibagi Proporsional w

MANGUPURA, NusaBaIi
Bupati Badung memastikan

bantuan penyisihan Palak Hotel
dan Restauran (PHR) Kabuoaten
Badung akan diserahkan secara
langsung kepada 6 (enam) Kabu-
paten di Bali. Jumlah PHR 2017
yang diserahkan sebesar Rp 342
miliar lebih. Bantuan diberikan
dalam bentuk Bantuan Keuangan
Khusus (BKK) dan pembagian-
nya dilakukan secara merata dan
proporsional.

"Dari Rp 342 miliar tersebut,
kami bagi Rp 50 miliar secara
merata dan sisanya lagi Rp 42 mil-
iar kami bagi secara proporsion-
al," kata Bupati Badung I Nyoman
Giri Prasta'didampinji WbOup t

Ketut Suiasa dan Ketua DPRD
Badung Putu Parwata pada rapat
tindaklanjut rencana kerjasama
lent€ng realokasi PHR Kabupaten
Badung untuk 6 kabupaten di Bali,
Kamis (5/1) di Puspem Badung.
Pembalian'PHR ini dalam wakiu
dekat akan ditindaklanjuti dengan
penandatanganan MoU antara
Pemkab Badung dengan 6 kabu-
paten penerima.

Tampak hadir pada rapat terse-
but, Bupati Jembrana Putu Artha,
Wakil Bupati Bangli Sedana Arta
beserta oerwakilan dari Kabu-
paten Karangasem, Klungkung.
Tabanan dan-Buleleng yang mas-
gg-masing didampingi pejabat
tsappeoa.

Bupati Giri Prasta mempunyai
pemikiran bahwa pemberian PHR
Badung secara langsung ke 6
kabupaten ini untuk mewuiudkan
One lsland Managemenl 'di 

Bali
serta terwujudnya One Stop
Destination. Pembagian secara
langsung inijuga telah dibenarkan
dari segi aturan yuridis. Lebih
lanjut dijelaskan, Aspek Yuridis
yang dipakai dasar pembagian
PHR ini meliouti UU No. 28 Ta-
hun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, UU No. .
10 Tahun 2009 tentang Kepari-
wisataan, UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan
Permendagri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan

Rapat tindaklanjut rencana kerjasama tentang realokasi pHR Kabupaten
Badung untuk 6 kabupaten di Bali, Kamis (5/1) di Puspem Badung.

Keuangan Daerah.
Selain itu, katanva. pemkab

Baduig juga telah 6ersurat ke-
pada Gubernur yang dilanjutkan
{"ngql Bupati tiadring bersama
Eupatt Kabupaten pene_rima telah
menghadap kepada Gubernur.
Menurutnya, Gubernur intinya
troak mempermasalahkan dan
diminta pembagiannya secara
proporsional, dimana kabupaten
yang memiliki RTM terbanyak
yang diprioritaskan serta Sekda
Bali diminta membuat kaiian
normatif. Selain itu, dari DpRD
Badung juga telah memberikan
rekomendasi, termasuk meminta
legal opinion dari Kejaksaan.

'Dari tahun 2009-2016, pHR
Badung yang telah diserahkan
sudah rnencapai Rp 1,6 triliun,
namun kami melihat belum ter-
manfaatkan dengan baik. Melaluirr|K tangsung ke kabupaten ini,- Kamnngtn membangun Bali den_
gan kenyataan dan komitmen
kSmi demi.kemajuan pariwisata
t,4il. Kamt targetkan 2 tahun
l(edepan, kabupaten peneflma
mampu menata infrastruktur
dan menciptakan destinasi baru.
Kami ingin bersama-sama mem-
bangun Bali dan menyejahtera-
Kan masyarakat Bali," kata Giri
Prasta.

Ditambahkan, bantuan pHR
ini akan diberikan melalui Ban_
tuan.Keuangan Khusus (BKK).
Untuk itu kabupaten penenma

melalui Bappedanya agar segera
memDuat proposal rencana pem-
oangunan yang meniadi skalapnoritas. Dan diharapkan danb
Inr dapat dipertanggungjawab_
Kan secarannyata serta adanya
tapor?n pertanggungjawabin
pemaKatan dana kepada Bupati
baoung yang akan dipertanq_
gungjawabkan kepada DpRb
traoung pada anggaran peruba-
nan tahun 201 7.

"Bantuan ini dalam bentuk
BKK dan akan menjadi hak dari
KaDupaten dan masyarakat ka_
oupaten penerima, namun dalam
pemanfaatnya harus ada wujud
lyata demi kemajuan pariwis'ata
tr.ail, ".tambahnya seraya memas_
rrKan.hat int tidak ada kepentingan
politik dan bila dikemudian 6ari
terjadi j.Fe.rmasalahan hukum,

F:.11""[Bi"lfl3s 
u nsjawa b d a ri

Dari rapat iersebut, secara
umum.para bupati yang hadir. dan
perwaKttan yang telah membawa
mandat dari pimpinanya, sangat
mengapresiasi dan nienduku-ng
langkah Kabupaten Badung mem_
berikan.pembagian pHR 6adung
secarafangsung ke 6 kabupatei
lain di.Badung. Bupati Jembrana
r..uru Aila menyambut baik dan
mengapresiasi langkah pemkab
Eadung untuk memberikan pem_

Edisi : OLz\crql-i C .\rnvri )og
Hal : 2
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!:S-igl pHR secara^langsuns.
Eal_ruan pHR dari eaoring iiiaKan sangat bermanfaat d5lam
llel ynl,anS. pembangunan obyei<oan .tnfrastruktur pariwisata di
*9l9lgl" khusu5nya. .,Kami

:_eT_t ab dan masyaraliatJ"nioi"l
BXB Lg.1.T"nd uiu ns pem oas-i";,rrx Eaoung secara iangsu"ng,,:Karanya.

.^^Kepala .Bgppelitbangda Ka_
flggsenl I Kerur Sedan; Me;tamenegaskan, pada prinsipnyi
sependapat ddnoar

" 
ni pa'tii,-'ei; ;i i'l J;l?"t,:l

-r,uu 
oupatt kami secara prin_slp_menya.mbut baik t<eing'inin

:^1d_,llS Kami tetah mem-OacJqrPe^ yurlolsnVa dan memangme_mungkinkan dengan prosesrersebut, termasuk aisuoah ditemprn 
",#"dJ,i,jitl_Legat opinion dari Kejaribei_

l?^s^al,m.enl-buatn ya sem a ki n
Jetas.. kata Sedana Mertj. -" '

^,r-rnaknya menganalogikan
aoatah sebuah kelu6rga, pr6vinsi
aoatah orang tua, dair sbmbilan
Ia?upaten bersaudara. Oari g itupun pasti semua tidak r

[i:il'.?diil%t"#il.,s?#triToarr saudara,'l ujarnya.
-_. !rungKapkan, berdasarkan su_ra,r pemerintah provinsi, pihaknva

t3!1[ ff ??T.?,'#:8f i: :x;iltq
^p.Lcu mtttar.dari Badung akan
5,^0L' _bail tagi. Kebijakan -Brp;i;
Eaoung_ bahwa ingin memb'an_
g11l Sali secara ut"uh. wafaupunoukan fungsi kewenir
le'I3ma 

"b;"i; ;;;i .l3l:.i?,1pemDangunan.

$[i,_fi lf; 
gi 

i,,l,tiff nr*: I
"u:S3n" 

Arta. Menurutriya, lang_

ffij!:i"?' Bx. i:'' I #:[5'*f; :mengutamakan konsep menyama

ffFiftffru;TB?if${xi
]jll:l?t"h satu rencana yang akaiorraksanakan oi xaoupaien "aingli

iaTi : +:f iili.uj iffi T,siioraKu' UNESCO. @ 
-
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Pembagian PHR Badung Disepakati 6 Kabupaten penerima

Ttul !p 342M, Rp b0 M Dibagi Rara
dan Rp 4zVlDibagi Proporsional

:19,,_lT.T: ?"pariBadung. I Nyoman Giri prasta (dua dari kanan) did_ampingi Wabup I Ketut Suiasa (kanan) Oan Ketua'OiRO eaOung'nutu
Panrata di Puspem Badung, kemarin.'

pai Rp l,6triliun, namunkamimelihat
belum termanfaa&an dengan baik
Melalui PHR langsung ke kabupat_
en ini kami ingin membangun 

-Bali

dengan kenyataan dan komitmen
kami.demi kemajuan pariwisata Bali.
Kamr targetkan 2 tahun ke depan,
kabupaten penerima mampu menata
inliasauknf dan menciptakan desti-
nasi baru. Kami ingin be-rsama_sama
membangun Bali dan mensejahterat
kan masyarakat Bali j' kata Giri prasta.

Ditambahkan, bantuan pHR ini
akan diberikan melalui Bantuan
SeJangan Khusus (BKK). Unruk itu,
KaDupaten penerima melalui Bappe_
da agar segera membuat proposal
rencanapem ban gunan yang menjadi 

.

sKala prioritas. Diharapkan dana ini
oapat dr penanggungjawabkan secara
nyata. serta adanya laporan pertang_
gungjawaban pemakaian dana ki_
pada Bupari Badungyang akan diper-
tanggungjawabkan kepada DpRD
Badung pada anggaran perubahan
tanun 20 I 7. (advertorial/dwi/han)

MANG_UPURA - Bupati Badung
memastikan bantuan penyisihan
Pajak Hotel dan Restoran (pHR) Ka_
bupaten Badung akan diserahkan
secara langsungkepada enam (enam)
Kabupaten di Bali. lurnlah pHR 2017
yang diserahlan sebesar Rp 342 miliar
lebih BantuandiUeritcanOatam Uent*
Bantuan Keuangan Ktrusus (BKK) dan
pembagiannya dilalqJkan secaxa mera_
ta danproporsional.

, "Dari Rp 342 fiflr;,at tersebut, kami
bagi Rp 50 miliar secara merata dan si_
satla lag Rp42 miliar kami bagisecara
proporsionalJ' jelas Bupati Badung I
I\yoman Giri hasra didamping Wabip
I Kenrt Suiasadan Ieua DpRdBadurft
Punr Parwata pada Rapat Tindaklanjui
rencana kerjasama tentang reajokasi
PHR Kabupaten Ba<Jung unnrk enam
IGbupaten diBali, KamiJkernarin (5/l)
diPuspemBadung.

IGta dia, pembagian pHR ini dalam
waku dekat akan ditindaklaniuti den_
gan penandatanganan MoU antara
Pemkab Badung dengan enam Kabu-
paten penerima.'Iampak hadir pada
rapat tersebut Bupati Jembrana putu
Artha, Wahl Bupati Bangli Sedarn Arta
beserta perwakilan dari Kabupaten
Karangasem, Klungkung, Tabanan
dan Buleleng yang masing_masing
oroampngr peiabat Bappeda.

Bupati Giri prasta- mempunvai
pemikiran bahwa, pemberiin pitR
Badung secara langsung keenam
KaDupaten ini unruk mewuiudkan
One lsland Management di Bali serra
tenanrjudnya One Stop Destinanon.
Pembagian secara langs-ungini juga tel-
an orDenart€n dari sqli anrran yuridis.

Lebih lanjutdijelaskan, Aspekyuri<.lis
yang dipakai dasar pembagian pFn ini
meliputi UU No. 28 tahun 2009 tentang
pajakdaerah dan retribusi daerah, Ud
No. 10 rahun 2009 tentang Kepariwisa_
taan, LIU No. 23 rahunZ0l4 renang
Pemerintah Daerah dan permendagi
No. 13 tahun 2006 tentang pedomin
pengelolaan keuanmn d ae"rah.

Selain itu pem[ab Badung juga
retah bersurat kepada Gubemur yang.
dilanju&an dengan Bupari nadun['
oersama Bupati kabupaten penerima
telah menghadap kepada Cuber_
nur. Menurutnya, Bapak Gubernur
intinya tidak mempermasalahkan
dan diminta pembagiannya secara
proporsional, di mhna Kabupaten yang
memiliki RTM terbanyak phg dipriori
rtaskan serta Sekda Bali diminta mem_
buat kajian normatif. selain itu dari
DPRD Badung juga telah memberikan
rekomendasi, termasrix- meminta legal
opinion dari Kejakaan.

'Daritahun 2009-201 6 pHR Badung
yang telah diseral*an sudah menca_
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sekaaBaleganiurdanfurgklung i
di BadungDigelontor naituan" V'

Perangkat gong baleganjvr dan arigklung yang diqerahkan f,upaou ,"ijll

ganjur Yowana Dharma Nugraha
Perum_Griya Nugraha Banjar

.Mumbul Kelurahan Benoa, Sekaa
'i Beleganjur yowana Wiranara

Banjar Tegeh Desa Dalung, Sekaa
Beleganjur Sari Wanakeling Ban-
jar Penga.lasan Desa Adat Sading,
Sekaa Baleganjur Gita Sari Swa;
Banrar Al4ngkajeng Desa Meng-
wl, 5ekaa Beleganjur Suka Duka
Bhineka Nusa Kauh Desa Dalung,
Sekaa Baleganjur Tangkas Koii
Agung Banjar Adat feroan Desa
Adat Sad.ing Kelut.ahan Sading,
Sekaa Beleganjur.Kerta Manda[a

MANCUPURA, NusaBali

_ Bupati Badung I Nyoman Giri
Prasta serahkan 20 gamelan
baleganjur da.n 4 baru-ng (sep-
erangKatJ gamelan angklung ke_
paoa para sekaa baleganiur dan
sekaa angklung se-Kabupaten
Badung, Kamis (5/1J kemarin
di Jabe.Pura Lingga Bhuwana
Puspem Badung. penyerahan
bantua.n ini .m,erupakan wujud
l)yata kepedulian pemerintah
Kabupaten Badunq kepada senr
darr budaya di masyirakit Badung.

Turut mendampingi Buoati Giii
Prasta yakni Wakii Bu-pati 

'Badung

I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Ka:
bupaten Badung I Putu parwata,
Sekkab Badung Kornpyang R.
Swandika, dan Kadis Kebudayaan
IB Atrorn Bhasma,

Bupati Ciri Prasta dalam samb-
utannya menyampaikan, penyera-
nan.g.ong baleganjur dan gamelan
angklung ini merupakan wujud
nyata kepedulian Pemerintah i{a-
bupaten Badung kepada seni dan
budaya. Dengan pemberian ban-
tuan ini kepada para sekaa, kata
bu.pati, diharapkan memberikan
senlangat baru bagi generasi muda
untuk berkreativitas dibidang senruntuK berkreativitas dibidang seni
dan budaya di kabupaten Badung.

"Kami pemerintah Kabupaten
Badung belsanra DPRD Badune

berkomitmen unfu k bersama-sama
menjaga warisan seni dan budava
sehingga bisa diwariskan generaii-
generasi muda dimasa mendatanq
di Kabupaten BadungJ'ujar Bupati
C iri Prasta. Bupati jugi memberikan

. uang motivasi Rp 2 iuta bagi sekaa
DaleganJuryang berani tampil lang_

.sung didepan undangan yang hadlr.
Aoapun penenma bantuan

ini diantaranya Sekaa Baleganjur
Yolyana Giri Banlar. Balangan ku-
wunr_Mengwi, Sekaa Baleganjur.
Gita Shanti Manik Baniar.-Ubird
Desa Getasan Petang, Sekaa Bale-

Lingkungan Bahjar Menesa Desa
Adat Kampial Kelurahan Benoa,
Sekaa Baleganjur Tempek Nyiba-
kan 

^Desa 
Canggu, Sekaa Balegan-

jur Bala Yowana Baniar Duluh
Sengguan Desa Munggu, Sel<aa
Baleganjur Dharma yasa Kher.ti
Banjar Delod Sema'Desa Kekeran,
Sekaa Bleganjur putra Cernara
Banjar Pacung Desa Sangeh, Sekaa
Baleganjul. Mer.du Suara perrsem_
pon Pura Coa Alas Ar.unr per.Jrna-
han Kori Nuansa Baniar.Taman
Griya Jirnbaran, Sekda Baleganjur
Bela Negara Banjar Adat Negira
Kelod Lingkungan Negara KElod
Kelurahan Sading, Sekaa Balegan-
lur Bhuana Cir.i Baniar pinikit Desa
Plaga, Sekaa Baleganiur Werdi
Suara_Shanti Banjar Fegengan
Desa Taman, Sekaa Baleganjur
Dharnra Khanti Baniar gdat pe-
tang Tengah Desa petang, Sekaa
Baleganjul Wisma Suar-i Baniar
Adat Batulurnbang Desa Sangeh,
Sekaa Baleganjui. Baniar Adat
Tegal Cerana Desa Adat Sangeh,
Sekaa Angklung Yoga Swara Banjar
Plaga Desa Plaga, Sekaa Angklung
Cili Mekal Deia Adat Bori OesI
Belok Sidan, Sekaa Angklurrg Ar.sa
Wijaya Ban jar. AdaiCen[iling
Kelurahan Jirnbaran, dan Sekal
{ngklulg Pura Paibon Tanlung
Bungkak Desa Adat pecatu. 6 asi
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WefrNffiffi

DENPASAR, NusaBati
. rembangunan p25q1- Badungbakal dikebut oleh pemerintrf,r Xoii
::l_q.r:r. seiring dengan a"n, vrnl
ii31l _,y-" baik da riKe;;;;Jr;;frrerdagangan maupun aari npiloKota Denpasar dengan total angga_ran mencapai Rp 206 miliai sem"Fi_
1ar1 ulquk rarget tenderAit;k;i;;
pada akhir Janiari 2077.

?r :x:j ii?,i,JJ$|f"- i : ""';Iffi#
iihfrf im,J,xl'J 5:A?*'.il:?
pem bahas;.,. pembangunan pasar

f, : *i l? 
g) 

f i: 
to," wa t i nl taie n pasa r,,

,.j^ _Glt." rhengataka n, pem bagian
9"nl qlr_rt dengan dana dae"raiimasih dilakukan k"oordinasi lan taianc,ana pembangunan berasal Or.i dru
;y1o_er Vakni Kementerian r"Uuirii(p /5 miliar dan ApBD Kota Dei_
Pa;gr,s9lgnyak Rp 131 mitiar.

"^::1-,,n,t"h 
yang membuar pihakr€mKotharus melakukan t omuii*rri

j1C] _"tp pem.bagian p", U"ngr;l;yang akan dilakukan. ,,Subun;;;;

f1C :".dlkq harus dikomunikasikin
adalah teknis pembangunan 4"..n"

TenderDillmurltrer Lrru:u(ukan Akhir Ianu* Pembangunan Pasar Badunq Ditardpf r\rrrrai nr^.
ari

Kondisi pasar Badung yang sudah rata dengan tanah, Kamis (S/1).

-

g Ditargq Mufai Maret

O NUSABALI/YUDA

sumber dana.berasal dari dua sumbensehlngga tadi saat rrgambar dan Dinas 
aPat' konsultan

melakukan'p#ir'n,t''Juga sudah
dung yang JL"""ji"lli..imbar ge-

qgl uigia? ;;;b;i?:9u 
n' seterah

911,1, 
r; 1 5e?;il,iydil:' ffltsebetum dilakukan lel:

i nsl11 b3 r ;j 
" 
#' ;H:fr,iT jff"::,

g**" I 
"#,ii,ff L r r,! : *il,];

:i:1T,1,1,?f,l ;; fi ;: il q p.,",. vr,, g

i: i ild i g,?p; 
" 
ei",ru::ff lhrfoatr sumber dana yang Aipri;: ;;;:

asal dari dua sumber kpr'r. y, n g r, rlu J;, il3i;lX'iXHq
l11l,.:, r, kesa rua n a" 

"-ti 
J"[. fi*-orprsahka.n. ,,Nantinya 

ini yane ala';orkomu n i kasikan ap;kah ja-i;;,' ;;;pemenang. tender 
-bisa 

mengambil
119uanla dengan pembagirnioL"ri
9l3.ung, ataukah mungguiatrn du;
l.:l: n" nC 

L"n der ya rig pen gerja a n _

:I" d."p?q dialokadika; tanpia harusm,emisahkan gedung a",iJ*' O"i:guxuran meternya irenggundkan
::l:y,: nantinya, karenigeaun!
l1l1f |tlry: menjadi saru kesatuanqan rrctak.bisa dijadikan Au" g"JrneKarena akan mengh"Uirtif,-Jr"i

'ffr 
Hiii:,.r,q*ff;l'r"er -

u"#;il,:?;:3:i?i:? da,a m k;m uni.

S:n',""ffi tii#",?X#lit'fr igl;g, n t" n"uo i i il;;'# i :il Ti#"-;

f i#"x'j,ffi##.'f#}?;#?il#,
ran pengukuran densa

L1c, i q 
: ';g' ";; i ; ;::",:1,,Tff:'rXl ltrnar rni lelang tender dapatiff utrf.""sesegera munskin.,,";LJir"f irfil,

fl:1C_q, 
ketiga 6ulan Januari 20L7 se_

ilil5fiffi:f4:,*li: o,* d irakuka"n

I,# fjil:,i,fi ",iiit 
-JJfJ:t# 

il
::"^,_r, Winarta, yang mengatakanproses pembanguhan"p
m a si h d.a ra.m ;fi ;ffi ;,Ti: f itllgmen unruk diajui<dn f."ri,U"fi a-"1_,qrkomunikasikan 

ke pir,it pr]"i,
,:iT:T_rrih datam rahap persiapan
1r^1T:lnyr, dan pembangunan me_
T"iT,! ]!l.ig.tka n pada ur'i" n r,ii."t2017 ini," 

"i"."y .i"itat. @ cr63
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