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Pilgub Bali 2018

mpanyeMaksimalDanaKa

Rp 46,s38Mllar
Oenpasar (Bali Post) -

Dina kampanye Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur
(Pilgub) Bali 2018 dibatasi maksimal Rp 46,538 miliar,u_ntuk
masing-masing pasangan calon. Jika pengeluaran untuk \am-
panye melebihi ketentuan maksimal itu, pasangian calon bisa
dikenakan sanksi diskualifikasi.

"Masing-masing tim pasan-
gan calon sudah menyampaikan
usulannya. Disepakati angkanya
Rp 46.538.867.500. Tinggal nanti
KPU meng-SK-kan dan itulah
nanti yang dijadikan acuan," ujar
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa

Kade Wiarsa Rakr Sandi di sela-
sela Rapat Petunjuk Teknis Dana
Kampanye di Kantor KPU setem-
pat, Jumat (9/2) kemarin.

Ia berharap ketentuan maksi-
mal dana kampanye ini ditaati
dan dihormati oleh semua pihak.

Dana kampanye bisa berbentuk
uang, barang dan atau jasa. An-
tara lain bersumber dari pasangan
calon, partai politik atau gabun-
gan partai politik pengusul, serta
sumbangan yang sah menurut
hukum dari pihak lain. "Sumban-
gan perseorangan diatur paling
banyak Rp 75 juta. Sumbangan
dari kelompok atau badan hukum
swasta paling banyak Rp 750 juta,"
paparnya.

Raka Sandi menambahkan,
sumber dana kampanye dari

keuangan partai politik atau
gabunga.n partai politik yangr
mengusutkan pasangan calon jugir
drbatasi yakni maksimal Rp-250juta setiap partai politik ."1"-u
masa k-ampanye. partai politik
ata.u, gabunga_n partai politik juga
waJro membuka rekening khusus
dana kampanye pada barik umum
p.aling lambat 12 Februari 201g."lu"?. kampanye dari pasangan
calon-tidak dibatasi berapa me"6ka
pemberikan sumbangan untuk
kepentingan kampanye." jelasnya.

Komisioner KI,U Bali Ni putu
Ayu Winariati m r.ngataku.r. .r.rrrr-
bangan yang melebihi ketentuan
pqksiq3l dana kampanye tidak
Doleh drpergunirkan. Kelebihan
sullbangan itu wajib dilaporkan
ke KPU Provinsi Baii dan dlserah-
kan ke kas negarir paling lu-["tl4 narl setelah nrasa kampanye
berakhir. "KPU provinsi-akan
m-emfasilitasi penyerahan kele_
!-th,an syplangan ke kas negara.
Kalau tidak, akan dikenai si.,ksi
berupa pembatalan sebagai pasan-

gan calon," tandasnva.

^ Men_urutnya. Liporan Awal
uana K€mpanye (LADK) diserah_
kan 14 Februari mendatang, Lapo_
r_an Penerimaan Sumbanga., Oana
Kampanye (LPSDK) diserahkan
20 April 2018 dan Laporan pe_
nerrmaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LppDK) diserahkan
24 Juni 2018. LPDDK selaniut_
nya dibawa ke Kantor Akunian
Publik untuk diaudit. Hasil audii
diumumkan pada 1t-13 Juli 201g.
(kmb32)
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Pembuatan Bahan Kampanye
Pertemuan Tatap Muka
Pertemuan Terbatas
Pamflet, Flayer, Poster
Kampanye Rapat Umum
Pengadaan Umbul-umbul
Pengadaan Baliho
Pengadaan Spanduk
Jasa Konsuftan Kampanye

O

I

Bawaslu sudah bisa mengawasinya
langsung, tanpa menunggu hasil
audlt, papar komisioner KpU Bali,
Putu V{inariati.

Se{angkan Ketua KpU Bali,
Dewa lRaka Sandi, mengingatkan
para fandidat harus irentaati
kesepdkatan soal biaya kampanye.
I(alau tidak, sankinya beratyalcri

bersumber darl pasingin ialoi
sendirii, tidak dibatasi besarannva.
Sedangkan dana kampanye ber-
sumber dari kelompok atau badan
usaha bwasta dibatasi maksima Rp'
750 juta. Sementara dana kampa-
nye dari perseorangan, dibatasi
makimal Rp 75 juta.

zz,
12.

'an& mengenai batasan
I 4ana kampanye supaya

atau I

sinya
Sandi

dan n
aslng

huanmenerima
danadari pihak

kampanye dan tidak
kannya kepada KPU Bali,
n diskualilikasi.
k dana kampanye yang

masy{rakat asing ma upun warga
negarh asing. Demikian pula dana
kalnpanye yang bersumber dari
keuangan negara atau daerah se-

makimal Rp 75 juta.
Pasangan calon dilarang mener-

ima d4na kampanye dari pihak as-
ing b{ik itu negara asing lembaga
swas$ a,sing, lembaga swadaya

Edisi

Hal

' glt". ro Fe&"ta, zotr
L

Dana Kampanye Maksimal Rp 40,b3 Miliar

Iika Sarnpai Melebihi,
Kandidat Diskualifik
DENPASAR, NusaBali

Biaya kampanye
masing-masing pas-
angan Calon Gubernur
(CagubJ-Calon Wakil
Gubernur [Cawaeub)
Balidalam PiteuU ZO1B.
dibatasi makiimal Rp
46,53 miliar. lika dan-a
kampanve sampai me-
lebihi dari kesepakatan,
kandidat bersahekutan
akan didiskualifi liasi.

Kesepatan ini diam-

Bernmhung ke Hol.l 5 Kolom 5

" tandas Raka
rapatkemarin.

Laan dana kampanye
daripihakasingdalam

berupa
Biaya rnaksimal kampanye
'upa pertemuan tatap muka

tali 2018 juga diawa-si ketat
u Bali. Pasangan Cagub-

didis\uali{ikasi daii pileud sati
20 18.'f adi apayangsudah disepak-

Jika Sampai Melebihi, Kandidat Diskualifikasi
iri S*ffi$II'}l$At{ SARtilAlA,ttA[ I .r ,

bul melalui pembahasan yangalot
dalam rapat koordinasi teikait
jadwal dan dana kampanye di
Kantor KPU Bali, Jalan Tjotiorda
Agung Tresna Niti Milndala Den-
pasar, Jumat (9/2) siang. Rapat
yang berlangsung selama Z jam
mulai pukul 14.00 Wita sam-
pai sore pukul 16.00 Wita itu
dipimpin Ketua KPI_I Bali Dewa
Kade Wiarsa Raka Sandi, dengan
didampingi komisioner I Wayan
fondra, Luh Putu Ayu Winariati,
dan Ni Kadek Wirati.

Pasangan Wayan Koster-
Tjokorda-Oka Ar[ha Ardhana
Sukawati (KBS-AceJ, Cagub-
Cawagub Bali yang diusung
PDIP-Hanura-PKPI-PAN-PKB-
PPP, dalam pertemuan kemarin
diwakili Koordinat or Liaison
Officer (LO) I Nyoman Satria, de-
ngan didampingi I Gusti Ayu Diah
Werdhi Srikandi. Sedangkan
pasangan IB Rai Dharmawijaya
Mantra-l Ketut Sudikerta [Man-
tra-KertaJ, Cagub-Cawagub Bali
yang diusung Golkar-Demokrat-
Gerindra-NasDem-PKS-PBB, di-
wakili Ketua Tim Pemenangan
Mantra-Kerta Provinsi Bali Gede
Ngurah Wididana alias Pak Oles,
dengan didampingi sejumlah ang-
gota timnya.

Dalam rapat kemariq disepakati
dana malsimal yang boleh digunak-
an pasangan Cagub-Cawagub untuk
Pilgub Bali selama masa kampanye
akan dilaksanakan selama 4 bulan,
mulai 15 Februari 20 t8 sampai 23
Juni 201"8, adalah Rp 46,53 miliar.
Ada 9 item alokasi dana kampanve
dengan besaran biaya rnaksimalnya

masing-nrasing yang tidak boleh
dilangg:rr. fika sampai melebihi
t(enetukan, pasangan calon akan
didiskualilikasi. -

Kegiatan kampanye yang dibi-
ayai pasangan calon, mulai rapat
umum, pertemuan terbatas, per-
temua.n tatap muka, pembuatan
pahan kampanye, jasa manajem'en/
l(onsultiln, alat peraga kampanye
(baliho, unrbul-umbul, spanaut;,
hingga trahan kampanye- ft erupa,
poster, parnllet). Yang paling ban-
yak merrglrabiskan biaya adalah
pembuatan bahan kampanye, sebe-
sar Rp 22,68 miliar. Pembuatan ba-
han kampanye ini rinciannya 1 kali
pertemuan x 30 persenx3.025.066
pemilih = Rp 22,68 miliar.

yang melibatkan 500 orang [716
kali kegiatan), disepakati Rp 12,53
miliar. Sementara biaya kampa-

be|upa pertemuan tatap muka
yang melibatkan 500 orang [716
kali kegiatan), disepakati Rt 12,53

nye bet:upa rapat umum yang
melibatl<an 10.000 massa fdua kali
kegiatanJ, disepakati maksimal Rp
1,10 miliar. Sedangl€n peftemuan
terbalas dcngan rietiUa'tt<an f .SOO
nrassa r-17 kali kegiatan), biaya
nraksimal disepakati Rp 6,30 miliar.
(Se I eng ka pny a, Ii h at ta bel).

Dalani rapat kemarin, KPU Bali
langsung minta pasangan calon
kontestlt Pilgub Bali 2018 untuk
membuat rekening dana kampa-
nye. Pasalnya, Bawaslu Bali akan
segera melakukan pengawasan
terhadap dana kampanye pasangan
calon.

"Silzrkan membuat rekening
Idrusus. Nantidana awal kampanye,
sumbangpn atau sumber perolehan
dan penggunaannya, akan diawasi
oleh Bar'r'aslu secara ketal Saat ini

"Kalau samDai dilanislr
tebihi kesepakaan, siik-

perti pUMN, BUMD, Badan Usaha
Milik pesa, dilarang. 6r nat

I Rp 0,25 Miliar
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Polisi Bidik Dugaan Dana Hibah

Digunakan Bayar Utang
Semarapura (Bali Post) -

Informasi adanya dugaan penggunaan bantuan hibah
penunjang urusan kebudayaan untuk pembayaran utang
ai rcniUaga Perkreditan Desa, memantik perhatian Satuan
Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung' Menin-
daklanjuti hal tersebut, Unit Tipikor segera diturunkan
untuk mengumpulkan data.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP I Made Agus Dwi
Wirawan mengungkapkan hal tersebut akan dikoordinasi-
kan dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudpora) sebagai leading sector yang menangani hilrah
iersebut. "lentu kami akan melihat aturannya dulu. Usulan-
nya seperti apa, hasil laporannya seperti apa. U_nit Tinikgl
segera- saya minta untuk turun," ungkapnya, Jumat (9/2)
kemarin.

Mantan Kasat Narkoba Polres Buleleng ini menyptakan
belum ada laporan terkait informasi penyelewengan. Namun
yang namanya hibah, memang rentan terjadi hal tefsebut.
t'Kalau potensi penyelewengan, pasti ada," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Klungkung Gede Putu
Winastra menyatakan penggunaan dana tersebut sudah
ditegaskan harus mengacu pada aturan. Namun, ia belum
bisa berkomentar terkait pelaksanaan evaluasi.

Seperti berita sebelumnya, dugaan pengg\rnaan dana
hibah untuk bayar utang terungkap saat tim Disbudpora
di Kecamatan Klungkung saat melaksanakan monitor-
ing dan evaluasi. Tak hanya itu, beberapa penerima juga
terungkap mengibuli dengan terlebih dahulu membangun,
baru mengusulkan pr:rmohonan hibah ke pemkab maupun
ada dua usulan untuk pembangunan satu pura di wilayah
Kecamatan Banjarangkan dengan nominal masing-masing
Rp 30 juta dan Rp 20 juta. Satu usulan difasilitasi DPRD
Klungkung. Sejalan dengan temuan itu, pemohon langsung
mengembalikan dana Rp 20 juta ke daerah.

Kadisbudpora Klturgkung I Nyoman Mudarta menya-
takan, mengantisipasi rnunculnya persoalan serupa untuk
penggelontoran hibah tahun selanjutnya akan dilakukan
verifikasi sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD). "Benar apa tidak belum dibangun
atau diperbaiki. Kar,:na di proposal bahasanya kan akan
(diperbaikildibangun - red)," sebutnya. (kmb45)

AKP I Made Agus Dwi Wirowan
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Sembilan ProYek Irigasi

Dianggarkan RP 8,3 Miliar
Bansli (Bali Post) - 

.-li-Ercatat sembilan
orovek fisik Penin-gkatan
iaringan irigasi- tahun rnr

vane dilaksanakan t'tnas
b"t?t1uu" Umum' Tata
h;;;*: Perumahan dan Ka-

;;ffi Permukimal (PU-

TRKPT KabuPaten Bangli'
i"-lovuu" ProY-ek-ProY'ek
ini beriumber dari DAK
dan PKB-BBNKB' HaI itu
diunskaPkan Sekretarts
bl""r Pi;rnKP Bangli-I
U"d" So-., Jumat (9/2)

kemarin.
Soma menYatakan'

*"$3#;rr,.ra 
untuk anssaran dari PKB'BBNKB sebesar

no"+-.7ii.b?d000 ;d^ fi?:" p'"v"t' vqkli !::l"gkatan 
jar-

ilie;'itig;". ii rr'rtt"'t] s"t"l' peningkatan iarinsan dt

Ba ni ar Kikian, s,r.,rt o 
"u,,"plil'ibiiiiiii 

i arin gan iri gasi di

Silembunut kiri. ,'Jadr,-tofiI 
""6tU" qrbyek neningkatan

i"T;;;TieT.i t"t'"ii'i "l ""eJ""" 
np- a' s + z' r 7 2' 000 

"'
""fftl"llJin"nnva.pengerjaanprovekters:b-utsam-paisaat
t"t"-"""#f*T;lifi 

'b"J;lt"ru!1r"v.^'saatinimasihdalam

Droses perenc^rr""t ou'i tii-u^uitr'uti ptv"koleh konsultan'
aBeberapa hari lalu terah clilakukan pengecekan lokasi oleh

konsultan. Kita targeiiiilrnr"t"t, provek ini sudah bisa

berialan," haraPnYa'
Lebih lanjut dikatakannya' sebelum p'rovek tersebut

dii alankan, pit'"tt'y u' i"-Tiit' i"r" *"taturan koordina si

densan subak setempat i""ilit t"p"" akandilerikan waktu

urrtuk melak."rr"t u" tl"'v"['-pl-tttt"va tidak ingin' perbai-

k;,;li,liffi iruasi ;;;i;;"sg" p"].",!,1iiT subak

"Kita tidak t.,g"l *"ut 
"'iu"Ji"tim kita justru menutup

.urrr?# u J ji 
"fu ^rt'r<'^ 

i"" *a * T" l"il'i' kesep akatan

bersama, baru perbartrtntil"ti"gu" akan dilakukan"' tegas

Soma. (kmb41)

rih' 
Bali Fo:;vnan kegiaban yang dranggar-

IMadeSomo kan dari DAK sebesar^KP

3€,348;;.oo;,-""t"k::*l*:1, i;+]f,-I;t:''i:ilrf i'ii*"-ii:1;u#';fi;;""*ie*i.aivangapi'rembuku'
oeninskatan Jarrngan i'lg"tf ptt"tt, Sr1s1t' peningkatan

iarinsan di Uma 1".^ i',^"S"."t. penin*katan irigasi Uma

be sa-2, Susut. p",,1,'g[uian jaringan ir^igasi di Bunutin.

Kintamani dun p"*"gt"lan jaringan irigasiAye Kelurahan
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?idsus Tipikor Dalami Keterang ansaksi
Deapasar (Bali post) -InPasar (ttali Post) - I

Penyidik Pidsus'iiniko" Kejati Bali tampaknya membutuhkan *,"tJ., yang cukup.tuLme.rampungkan tu"""t"s"; ;;i .

r 2oo rnilier .li *pn R-r: c^a^r^L -_-_- ,flmpangan pe-ncairan kredit investasi lii$"^,1^k^a,11^To;"-s-k*Akq:;;-fi ;;;ffi ;ffi ""l!XT"l,H'lf #t*"r1: kuplama
si hinggaRp 2 00 miliar'di b-P$b;li.-S";;f,ff ;:; "" ""tanBan p e nca rran kre dit inve stas i h in-gga

agunan vanE disunarren rralri+,,- -^-.,1:i-tl"^:,o;:l ;3lsi,pan melalukan peng.c.tat
\eterangan iaks-i. Hal iiu ain"ir"ikli
dikonfi rmasiterkaitp""n"'"i"'g.,;;;yfr;ilil'ffi ;J'f ifi "iXii:fiihXlruEff :lffi ffi.

Di samping mendalami ket-
erangan saksi yang sudah
tertuang dalam berita aca-
ra pemeriksaan, kata Edwin
Beslar. pe-nyidik pimpinan Otto
P.tuga sedang menguatkan rrlat
bukti yang sudah dikumpul-
kan. "Saat ini penyidik masih
melakukan pendalaman terha-
dap keterangan para saksi dan
menguatkan alat-alat bukti."
jelas pejabat asal Manado itu.

Informasi yang diperoleh

Bali Post. d:rri pendalaman membenfrkan bahwa eksoos
Keterangan satr;si dan didukung perkara {elum dilakukan. itupe-nguhtan alat bukti inilah artinya, {enetapan calon limacelah pbnyidj.li untuk menen- tersangtfl sebat;G;;;;il;;:
tukan pihak-pihak, yang mesti paikan"Otto S- E;i;";p;;;k;;
bertanggung jawab untuk se- lalu juga belum diteniukan.lanjutnya dijadikan sebagai Sebelumnyadijelaskan,selain
tersangka._ Flrrl itu diperkuat menunggu saksi dari luar Bali,
de,ngal belu;rL adanya eks-pos pihakriy"a juga sudah ^".u-l
uerrBan rrelulrt aoanya eKs_pos prhaknya luga sudah meram_
sebagar_ langkaI menentukan pungkan pemeri"\.saan sejumlah
tersangka dalam perkara ini. iaks1. Sliain memeriksa OJK,

Edwin-Besrlar yang dikonfir- penyiclik pimpinan Otto S. sudah
masi terkait, ekspos tersebut ielesai.femerikea saksi dari

pihak Bank Danamon. Korelas-
inya dengan Bank Pembangunan
Daerah (BPD) Bali, bahwidebi-
tur yang diduga bermasalah ini
sebelumnya ada urusan kredit,
dengan pihak Bank Danamon.

Terkait kasus BPD Bali.
Otto S. sudah memeriksa pulu-
han orang saksi dan ahli d-alanr
indikasi adanya dugaan pe-
nyrmpangan pencairan kredit
investasi hingga Rp 200 miliar.
Bahkan dalam perkara yang
sudah dinaikkan statusnva
\e tingkat penyidikan itu,
Otto sudah mengantongi lima
orang calon tersangka. Soerl
kemun gk i nan bertanbahnya
calon tersangka. Otto merr-
gatakan rnasih berproses darr
sedang dalam proi"s penyi-

dikan karena pihak penyidik
masih mengembangkan atau
menyidil mata rantai yang
disebut terputus-putus.
. Otto menjelaskan, pihaknya

tidak mau menyebut kasls
BPD Bali ini adalah kasus
kredit fiktif. Namun, kata dia
fisik (kredit) itu ada, namun
penuntasan atas kewajiban
atas fisik yang mereka pin-
jam tidak tuntas. "Jadi. tidak
tuntas dalam pengembalian
kredit." tegasnya bersama Ed-
win Beslar kala itu. (kmb3Z)

Berita ini bisa dikornentari
pada acara Ciha Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30
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Polres Kembali Raih penghargaan
Semarapura (BaIi p,

* ^l:lld xr,,isff"sok'"tl;.u ff"Tmffi.\:l3i iera9 xasi
merarh penghargaar
rerbaik kedua dalamtf:,tk-:t w1t;M;Ulngkung Aiptu

"vu_+pui""r.upiiui1.3fr'"fitp1ffiT[".rpg-]#Lff"1gungawaban &pJt Ke.uanga-n trk-;;, ;"""gnargaan ini di_:il3"il,ffiiJfff"",i*=l': h";;;H ff mpu memberikan

ffiffiif#'ffi"H#trF"ffiH,ffiilT:i ui=lr'ltil#k-;tru*t'ix
, .renghargaan ini merupak:n 

"\ d;""tfi; semakin baik,,,Kal,KetImayangberhasildiraih. u"gt"O"*.*rertama tahun 2013 sp""i"er"r"i."il"f ;:",J#?-fr'r+X"_",H::r#Jffirf ilJ#9nang penyampaian 8ry3, ."t"r,!'p'"[1""r bagran keuan_
;"fiXl#fl?11i# f9"""- gan Se6as; penssuna ans.

r+* n;9r;l4ff6,::ii3jl 
{gtt :ffi,flxq,:ffi##;gAifrffiIfl:,tlffin9: d.'^'1;titli. a*- riJi"i-

a"" t"t;iil;;ffijffTffi ti3f;;1"'*'u"n t""^"f"-"".

[ . { t#,+u, ,wJ
PENGHARGAAN -KdnotnooEr,,--t-,---

W#iffi 'r#!';i;F:##::ffi sf :n:ffi#;r#:tM
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Percepat Tangani Pasien Operasi

RSUD Bangun IBS,
Dianggarkan
Rp20M ar

lebih parah. "Untuk operasi sudah misuk Unit Lelang
kan tergantung hasil pe- Pengadaan (ULp). Sesua'i

Semarapura (Bali Post)-
D6ai^- D,.*^L Q-r-:+ rl---- T\^^--L /Doryn\ rrr -r , tercantumsebelumnyamas

or. Secara otomatis berimbas

Pasien Rumah Sakit Umum Daerah_(RSUD) Klungkung yang hendak men- mensacu pada 2ol7.,,Tahunjalan_i operasi masih harus menr,l BBu dalar,n wlktg cirkup-lam.IU"ttgat"si trat il;;;;ri;ii.lri.^ j.r, tut,,tersebut, tahu! ini.dibangun gedung Instalasi Bedah Seritral (IBS). &ii""""- ii^rg""v" m'Lningkat. Ini
lya mencrpaiRp 20 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan E-elanja sudah disesuaikan," rerang-
Daerah (APBO).- nya.

--.Kasubag-HuP-as RSUD meriksaan. Kalau dokte-r perencanaan, akand.ibanr"" 
^"*iSr"lttlt-t 

ffffitXf;Klungkung Gusti Putu Widi menyatakan s-egera untuk iima unit r.r"ng op*"ri sJriu I Wayan Buda parwata me-

n:if""l::3*il;.3,""*11q lHt"t":'-t:.1t't.::ll',3;i ili"g'-"1-"!y l*ry" sgsu- 
',r"fr6", 

p"-r'i""an vansantrean pasien untuk men- luan," teringnya, Jurnat (9/2) dah fenanganan. Sement-" iT#liiii|#;ffi;::lJ, t"ijalani operasi masih tergo- kemarin. untuk perilat"""y", J*".1 harus segera masuk ULp un-long lama. Namun demikian, Sementara itu, I)rrektur kan pemerintah orr""i. "Dr.," 1..r- *^*-^-^^-^+ -^-r^-^llong lama. Namun demikian, Sementara itu, Drrektur kan pemerintah p.."ui.;:Du.ru tuk mempercepat mendapat-ditegaskan rumah sakit tetap RSUD I Nyoman l(esuma hanya untuk p"*qu"g";u" kan pemenang. Hal ini untukmengedepankan skala pri- menyampailan, pembang-uan ge{ung suia," seU"tfryal menghindari pengerjaan mol-oritas, dalam artian menguta- IBS dipastikan berjalrn tihun " Disimiuit"n pli", .u"t or. Secara otomatis berimbasp.ahan pasien yang-sakitnya ini. Ditargetkan iZ I'ebruai rapat pemantapan perenca- ^-,t6 monrrnrtqon namqnraq_rapat p-emantapan.perenca- pada menundaan pemanfaa_
naan ada- penyesuaian harga iln oleh 

--""v^"r[.t. .,perlu
m a t e r i a l. P a s a I nya 

-va ig ;;;d;;y;-i"* rnp ""t"tpelelangan," ungkapnya.
Selain rumah sakit, proYek

lain juga harus demikian.
Menurut politisi Hanura ini,
langkah percepatan pemban-
gunan sudah terus dikam-
panvekan bupati. Namun
Lal iersebut dinilal belum
mendapatkan aksi gayung
bersambut dari OPD secara
maksimal. Hal sePerti ini
menurutnya juga perlu di-
evaluasi. 'Masa bupati sendiri
yang berjalan cepat. Sedan-
gkan bawahannya masih
loyo kinerjanya. Malu dong.
Ini harus jadi pertimbangan
bupati dalanc menilai kiner-
janya," tandSsnya. (kmb45)
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PENATAAN - Lapangan Puputan Klunghung. Tahun ini Pemhab berencano melahu-
han penataan dengan anggdran miliaran rupiah. Hal serupa juga ahan dilahuhan
pada Pantai Goa Lawah.

raja bersama keluarga untuk
nrelihat suasana perkotaan.
"Ini wujr.rd apresiasi saya ke-
pacla tokoh puri beserta ke-
luarga. Cara menempathan
beliau banyak. Termasuk clty
toLu'_yang juga bisa he puli,"
LlngKapnya.

Disampaikan lebih lanjut,
dengan ruang publik yang
tertata, diharapkan masyara-
kat bisa rnenghabiskan waktu
berli.bur di tengah kota. Tidak
harus kelriar menuju daerah
lain. Selain itu, tingkat keba-
hagiaannya dapat meningkat
karena telah mendapatkan
tempat yang nyaman dan

Iayak. "Dengan situasi seperti
sekarang, banyak yang jalan-
jalan di lapangan. Harapan
saya dengan penataan, ma-
syarakat tidak jauh-jauh lan-
cong. Nilmati saja yang ada di
srm, ucapnya.

Sementara itu, untuk pena-
taan Pantai Goa Lawah, diang-
garkan Rp 3,5 miliar. Objek
wisata ini nantinya akan diin-
tegrasiJran dengan pertanian
garam yang juga dibangkitkan
pemkab. "Setelah jadi akan
dikelola desa," imbuhnya.

Perbekel Pesinggahan Ny-
oman Suastika sempat me-
nyatakan kondisi pantai masilr

terkesan kumuh. Adanya ren-
cana penataan oleh pemkab
dinilai sebagai langkah strate-
gis. "Sekarang kunjungan saat
hari libur cukup ramai. Tetapi
pantai masih kumuh. Kalau
ada rencana penataan, kami
sangat mendukung," r,rjarnya.

Selain itu, penataan ini juga
untuk mendukung status Desa
Pesinggahan sebagai desa wi-
sata. Ke depan, langkah serupa
juga diharapkan dapat dilaku-
kan pada Bukit Tengah yang
lokasinya berdekatan. "Kami
berharap penat,aan ini juga
bisa di-lakukan," pungkasnya.
(kmb45)
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Penataan Lapangan Puputan dan Pantai Goa Lawah

Dianggarkan Rp 9,8 Milrar
Semarapura (Bali Post) -

Penataan ruang publik
kembali digulirkan Pernkab
Klungktrng tahun ini. Ses-
uar perencanaan, aKan me-
nyasar Lapangan Pupr.rtan
Klungkirng dan Pantai Goa
Lawah, Desa Pesinggahan
Kecamatan Dawan. Anggaran
yang disiapkan rnencapai Rp
9,8 rniliar.

tsuparr i(iungkr-trrg .i i\y-
oman Suwirta, Rabu (10i l)
kemarin menjelaslian, pe-
nataan Lapangan Puputan
yang selarna ini dijadil<an
masyarakat sebagai tempat
berolahraga maupun aktivitas
lainnya rnenjadi skala pli-
oritas. Bahkan, perencanaan-
nya sudah lampung tersusun.
Anggaran yang clisiapkan ttrk
tanggung-tanggung.

Untuk penataan taman
marlpun pengadaan pendu-
kung iain, seperti trehhing dan
tempat duduk mencapai Rp
2,3 miliar. Di lokasi ini jr.rga
direncanakan ada pembangu-
nan patung Ida Dewa Agung
Jambe yang dianggarkan Rp 4
miliar. ''Taman bermain juga
ada untuk anak-anak, dewasa
dan lansia. Wifi ditarnbah.
Seluruhnya akan ditata. To-
tal anggaran Rp 6,3 rniliar,"
tegasnya.

Bupati asal. Nusa Cenin-
gan ini menyatakan lepangari
tersebr,rt juga sekaligus men-
jadi Bencingah Pr.rri Agr-rng
Klungkr.rng sebagai tempat

I
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Selamatkan Aset Eks BKKBN

Pemkab Pastikan
Gu€atan Hukum

Ajukan
Sir-rgaraja (Bali post) -Masih ingat de'lgan temuan Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap asettanah eks Badan Koordinasi K"-l"u;;u n^u1"rr?"r."fr"uiorrf GKKBN) di DesaPemaron, vang disertint"it." li"ili"i"gur seterah merengkapi dokumen terkaitaset itu, Pemkab B r lereng atr" rn"reiiuFan gugatan hukfim ke pengadilan Neo_e ri (PN) s in garaj a. _yry"i ili{i-"r,ii r, t'"'" 

"T"iiT.i1ia " 
r i n gi n ke h i rr rr nu?

;:?'t;fflX$:,*t*f;|f*.ini Pemkib masih -"Li"iiiii",, rur,,,,.,,,tuk rasiiitas

Informasi vans dikum- sertifikat Hak pakar_(sHp) Setda Buleleng Bagus Gedepulkan di lapane:an Rabu i;ililil'b"gr"" iriit"r" ill'u'rnu yang dihubungi(10/t) kemarin' menvebuttan s"tar"friT"in.rg. s"u"ir- i-uiurrrr, membenarkanberkasdandokumenkep.emi 
-"trg":.r-rur grrgutr.r ke pN piirrtrryu telah menerimalikan aset tanah vane dih;- qi.i'?;;;, i;uid. ii,, ;;iil f,;;i". dan bukti kepe_pahkanPemprovBalikepad-a aito'".uilr.it 

'kupua^ ti* ;;irk." aset eks sxx-BNPemkab relah rerkumpul. ;a;i;fi;r.r* F"-r."il. i""r'"u"t. Dia mengatakan.Berkas ini dikumoutlu" nr".ri-u"rril pasti. kapan ;;;;" hukum dengan me_Badan Keuansan b.r^l:l i}r"";;.;ava hukum ini lavangkan gugatan sudah(BKD) Buleleng' sekitar sat-u pasti diiemputr.untuk -,."ry- pasti akan ditempuh olehmrngguyanglaru. BKD terah it"-"t[""--"-set yang diam- i"-tur. Namun. pihaknvamenverahkan berkas dan aiam tlian Jrk"";;G"";' fiil mengkaji berkas itubukti kepemilikan berupa r"p^i" ilugian ,,.,t'r.- i"""*u.rrt mempelajari ter_

kait celah hukum untuk
memperkuat berkas gu-
gatan. Terkait bukti kepe-
milikan berupa SHP atas
tanah eks BKKBN, Bagus
Bratha mengatakan, bukti
tersebut memang sudah
cukup kuat sebagai hak
kepemilikan atas aset ta-
nah tersebut. Namun, perlu
didalami karena aset yang
dikuasai warga itu telah
memiliki bukti Sertifikat
Hak Milik (SHM). "Sudah
kami terima dan sekarang
kami masih mengkaji ber-
sama tim advokasi untuk
mencari celah hukumnya
agar gugatannya kuat.
Yang pasti pemkab akan
menggugat karena pemer-
intah tidak ingin aset hi-

lang begitu saja," katanya.
Seperti diberitakan sebel-

umnya, tanah milik BKKBN
yang sudah diserahkan kepa-
da Pemkab Buleleng dikuasai
perorangan. Sesuai SHP No.
4 Tahun 1987 Desa Pemaron
Pemkab menerima aset tanah
seluas 3,6 are. Belakangan,
diketahui satu are dikuasai
warga dan telah bersertifikat
hak milik. Celakanya, tanah
yang sudah tercatat sebagai
SHM itu sekarang disita oleh
bank karena diduga sebel-
umnya dijadikan jaminan
kredit. Meski telah berkurang
dari luas keseluruhannya,
Pemkab memfungsikan aset
itu sebagai gedung kantor
sekretariat penyuluh KB-PP
sampai sekarang. (kmb38)
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Bantuan Dana Bemcfitta
ffie$rnxxl Tbx:enflf,g@sfi

Bangli (Bali Post) -
Banjir dau tanah longsor yang menelan 13 korban jiwa serta mengakibathan

kerusakan infrastruktur di Kintamani sudah berlalu setahun lalu. Namun hingga
kini, herusakan infrastruktur berupa jalan, jernbatan dan lahan pertanian akibat
bencana al:rrn tersebut belum sepenuhnya ditangani pernerintah. Pemkab Bangli
sampai saat ini masih menunggu realisasi proposal bantuan dana bencana reha-
bilittrsi dan rekonstruksi pascabe11cana banjir dan tanah longsor yang diajukan
ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Febmari 2017 lalu.

Kepaltr Pelaksana Badan kan ffi'astruktur bempa jalan, jr.rkan cialarn proposal mencapai
Penanggnlangan Bencana jembatan dan lahan pertanian Rp 32 uriliar lebih. "Proposal
I)aerah (BPBD) I(abupaten yang perlu mendapat penan- itu sudah masuh l<e BNPB,"'Bansli Wavan Karmawan. sanan ada di 23 titik. ter,?lnsnva.

kesesr.raian antaran proposal
dengan konclisi riil di lapangan
untu} selanjutnya diajukan lie
Kementerian l(er"rangan.

Karmawan mernaparkan,
berdasarkan proposal yang
diajukan Pemkab Bangli ke
BNPB, infrastrukttu' yang
dir-rsulkan untuk direhabili-
tasi dan direhonstruhsi yakni
DP'l Julan Batur-Masem. iem-
batan Seluhrng-I(erubangsali,
iembatan Blancan -Bukih,
:mbatan Siakin-Pinggan,
:rnbatan Pirrggan-Alas Me-
aum, jembatan rnenuju Pura
'irta Yeh Marnpeh, DPT jalan
)alem-Awan, DPT jalan Kern-
angsari-Tanah Gambir, jalan
'enelokan-Bubung l(elambu,

talan Bantang-Carupetan,
jalan Siakin-Pinggan, dan
jalan Peludu-Belancan.

Selai.n jalan dan jembatan,
sejurnlah lalian pertanran
dan perkebunlrn yalg ru,iak
tclkena bencana juga diusul-
kan untuk direhabilitasi dan
direkonstruksi. Lahan perta-
nian dimaksucl yakni lalian
di Desa Batur Selatan seluas
33,69 ha, Desa Songan A sel-
uas 15,92 ha, Terunyan seluas
37,22ha, Buahan 50 ha, Batur
Utaru9,625 ha, Kedisan 1,12
ha, Batul Tengah 0,96 ha,
Songan B 0,67 lia serta Desa
Subaya, Siakirr dan Sukawarra
yang usulannya sesuai lampi-
lan RAB. (kmb4tf)
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VDana Kampanye Rp 46 Miliar

Hampir Separuhnya untuk Pembuatan Ba$an Kampanye

Derrpasar (Bali Post)-. 2018. Ada tujuh uraian ke- deng{n anggaran maksimal
. Dana kqqnlnve sebe- giatan di daiamnya, yakni np if,o ,iui,'p";;;;;. ^p*";-
- uana Kampa,nye sebe- gratan di dalamnya, yakni Rp 2{0 ribu per orang. pas_
ly11_"ru tglah_dlsepakati rapat umum, pe"temuan "t"y"[p""ilt"-i t.,?u"l*
KPU Provinsi Bali bersama terbatas, pertemuan- tatap ar""["-"r["" u"ir"J."igtim kampany_e. bakal p-as- muka, pembuatan bahan Ji h"+1.-il;irrii,r"e-f;itun:
*l^c_q.1 

.?j:1f_!!;A.CE d*" kampanye, jasa manajemen/ ca.+ i+ dibutuhkan fipo,ail
Mantra-Kerta maksimal Rp konsultin, 

^lat 
pe"aga kam- ;ii*I;;;k;;;;;;;"

46.534.867.500 (bukan Rp panye (baliho, umbul-umbul terbaf as. seme^"taru p"*
46,538 miliar). Besaran itu {an spandu-k), dan bahan temu{n tatap muia a-kandidapat dari hitung--hitun- kampanye arinit, piirlii, ilt"kJh;dili?r?lifr.il"ji_
gan pengeluaran maksimal flyer, dan poster). batkat SOO ""r.o ""tiuo 

t"ii
3d:l_f:.lk:tlt,il: YiT- "Unru[ rapat umum pertelfuan a""i"." p""?"r"-pir separuh dari keseluru- masing-masing pasangan ."u" {p 5s .ft;l;-;;;;,
han-dana ka'fpanye dialo- galg".mengageieda\an dua sehinlga dl[;p;; ;;;i'.
kasikan untuk pembuatan kali 4engan jumlah massa np r46so -iti"". ;n?lt
bab_an kagpqlry _ lo_ribu o"rang. Dengrtr fen- ;;";"f;;;.;1";;r"o;;Ketua KPU Bali I Dewa g.eluaran maksimal np ss ii- kj-purrv" tlaat -'em-f7 - ,t - tlf :Kade wiarsa Raka san- ribu untuk masing-maiing beri uang 

"d.u"u 
tang"""gdi dikonfirmasi, Minggu orang. maka dibutuhkai kepadl ilasyarakat-(taoi

(11/2) kemarin, memapar- danaRp l.,l miliar,"ujarnya. dajam' bentuk ^^rr"u-"kan simulasi pembatasan Raka Sandi menambah- atau bbnsin - red)." i-b"t,
pengeluaran dana kampa- kan, pertemuan terbatas - Rala'da-ndr. ' - '

nye pelnilihan gubetrur dirancang 17 kali melibat- Kerr:{udian, pembuatan
dan wakil gubernur Bali kan 1.b0,ii orang/pertemuan bahan t.-purry'u d;.;;;;g

membutuhkan dana Rp
22,687 miliar atau hampir
separuh dari keseluruhan
dana kampanye. Angka
itu didapat dari 30 persen
jumlah pemilih dikali Rp
25 ribu. Pemilih sendiri ter-
catat berjumlah 3.025.O66.
Untuk jasa manajemen/
konsultan dianggarkan Rp
100 juta, baliho Rp 252 juta,
umbul-umbul Rp 427,5 juta,
spanduk Rp 214,8 juta dan
bahan kampanye Rp 2,847
miliar.

Baliho dibatasi seban-
yak tujuh buah di masing-

_gr a.-s U€-k ab u p a te, n/kot a,
spanduk masing-masine B0
buah di 57 keiimatanl-dan
span_duk masing-masing
tiga buah di 716 desa. SeI
dangkan bahan kampanye
berupa leaflet, pamflei, flye,

dan poster dian igarkan Rp
P.02e KK.
lni sudah
ara pihak,

nye bakal pasanl
o kampa-
'an calon.

Segera akan dipl
di-SK-kan oleh

lnokan dan
.PU Bali,"

jelas Raka Sandi
Masa kampafye akan

berlangsung muthi fs fel-
ruari hingga 23 {uni men-

2.500 dikali 1.131
"Rancangan I

disepakati oleh fl
dalam hal ini til

datang atau empat bulan
lebih. Masa kampanye pada
Pilgub 2018 terbilan! .ut.tp
panjang bila dibandingkan
pilgub lima tahun lalu yang
hanya t5 hari. Sebelum
memasuki masa kampanye,
KPU Bali mengafeniakan
penetapan pasangan calon
pada Senin (1212) ini dan
pengundian nomor urut
pada Selasa (L312). (kmbSZ)

Edisi

Hal

: 3(7nln | \) F-ab to lg
a I





sub Bagian Humas dan Tata usaha BpK RI perwakil.in

Bali Post

Qqg"a n- "Ma rk-qp1A! g gara n perta nd inga n

Panitia
il\ --

11 gr\r 11,17 .,/.

friqqi{i,less"

Provinsi Bali
rqP)

--:1'r ie:.-
t''.rr ,}}t

rl.iti,*+'i?ttr.lt\14$fli{ i/-
\'""'iri''"i-''lil
\,{rpPl
\^_1l'

rmi
' Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar tengah mendalami dugaan penyimpangan anggaran
penyelenggaraan tgrg,amerl sepak bola Bupati Gianyar Cup taliun ZOt6. eengu"iJpSSI
Gianyar.yang menjadi panitia penyelengiara qiang bergingsi itu, secara Eergantiandipalgsille kantor.Kejari.'Tang_dlperi[Ja panitiaiya. Danhereka sudah dipinggil,"
ujar Kasi Pidsus Kejari Gianyar Made Endra Arianto, Minggu (11/2) kemarin.

Kuai Pid,eue Keiori Mod'e En-
dra Arianto.

Dikatakannya, ada banyak pa-
nitia Bupati Cup yang sudah di-
periksa Kejari. Panitia dimaksud
mulai dari seksi perlengkapan
hingga seksi pertandingan. Men-
genai rincian permaealahan yang
melilit PSSI dan panitia kegiatan
tersebut, Endra enggan men-
jabarkannya. "Kalau bicara ma-
salah, nanti masuk dalam materi
penyelidikan kami," terangnya.

Ditegaskannya, pihaknya
tengah fokus memeriksa ang-

garan yang digunakan selama
pertandingan itu. Terlebih, dana
yang digunatan berasal dari
pemerintah daerah. 'Yang jelas
kami periksa dugaan mark-up,
gitu sajalah," katanya.

Walaupun masih dalam tahap
penyelidikan, namun Endra men-
gaku sudah melihat ada bentuk
penyimpangan yang terjadi pada
penyelenggaraan event tereebut.
"Makanya dilidik. Ini kami men.
cari peristiwa pidana. Ini kan

kami dalam rangka mencari itui
melakukan pengumPulkan data
dan keterangan," jelasnYa.

Menurutnya, hingga beberaPa
pekan ke depan, PihaknYa aEan
lerus melakukan pemanggilan
terhadap pihak Yang terlibat di
dalam turnament sePak bola ta'
hunan itu. Endra mengaku oPti-
mistis kasus ini bisa naik status
dari penyelidikan ke PenYidikan'

nila ilat bukti sudah diPan-
dang cukup, pihaknYa akan

langsung meningkatkan kasus
ini ke penyidikan dan menYeret
tersangka. "HaraPan saYa )isa
lanjut.-Kalau Peristiwa Pidana
kami temukan, alat bukti cu-
kup, ya jelas ini berlanjut," ujar
Endra.

Ketua PSSI KabuPaten
Gianyar Pande Purwata Yang di'
hubuhgi via telepon belum mau
memberikan penjelasan menge-
nai dugaan mark'uP tereebut.
"Nantilaja klarifikaei. Biarkan
dulu berjalan," ujatnYa singkat.

Untuk diketahui, turnamen
sepak bola Bupati CuP 2016
diselenggarakan Juli 2016 lalu.
Pertan-dlngan diikuti 38 tim
sepak bola dari seluruh GianYar.
(kmb86)

Edisi

Hal

: 9entA, r2 ?eb,uo', zot6
q


