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Triwularr Pertama, Tender
Proyek Si$aRp l,l Miliar
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SINGAMIA9 NusaBali
Hasil tender 'sejumlah

proyek lingkup Pemkab Bule-
leng, pada triwulan pertama
(f anuari-Maret) 20L7, ber-
hasil mengumpulkan sisa dana
hingga Rp 7.L8I.154.440. Dana
ini pun dikembalikan lagi ke
kas daerah guna membiayai
kegiatan lainnya.

Data Unit Layanan Pen-
gadaan (ULP) barang/jasa
menyebut, pada triwulan per-
tama ULP sudah menerima
sebanyak 33 paket kegiatan
yang diajukan sejumlah organ-
isasi perangkat daerah (OPD)
lingkup Pemkab Buleleng. Dari
jumlah itu, sebanyak L8 paket
kegiatan sudah proses tender
dengan total pagu anggaran Rp
23.390,031.990.

Dari 18 paket kegiatan itu,
sebanyak 9 paket sudah pen-
etapan pemenang tender, Dan

dari 9 paket kegiatan itu, terda-
pat sisa anggaran hasil tender
hingga Rp 1,181 miliar. Semula
dari 9 paket kegiatan, total
pagu yang disiapkan sebesar
Rp 20.014.022.480. Namun
dalam proses tender, total
penawaran 9 paket kegiatan
itu..hanya sebesar Rp 18,832
mlllar.

Kepala ULP barang/jasa
Made Budi Setiawan Kamis
(6 / 4) mengatakan, dalam
proses tender, pemenang
tidak saja mengikuti mekan-
isme dan prosedur yang ada
tetapi juga memasukan pena-
waran terendah. Dari proses
itu dipastikan ada sisa dana
dari setiap kegiatan yang
ditenderkan. "Selalu ada sisa
dana setiap tender, karena
penawarannya pasti lebih
rendah dari nilai proyek yang
dialokasikan," terangnya.

Disebutkan pula, 18 paket
kegiatan yang sudah proses
tendeI sebagian besar berupa
kegiatan fisik infrasetruktur
jalan, kemudian pengadaan
alat tulls, penyusunan DED
ruang terbuka hijau IRTHJ
dan kegiatan lainnya di bidang
pertanlan.

Menurut Budi Setiawan, se-
luruh hasil penghematan ten-
der itu dikembalikan kepada
kas daerah untuk dimanfaat-
kan kembali dalam menunjang
pembangunan. Pengembalian
ini sudah diatur berdasarkan
regulasi yang ada. Selanjutnya,
pemanfaatan sisa tender itu
menjadi kewenangan tim
anggaran pemerintah daerah
ITAPDJ. "Kalau soal peman-
faatan itu meniadi kewenangan
TAPD. Saya rasa pasti diman-
faatkan untuk kegiatan lain-
nya," jelasnya. @kl-g
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