
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

I Vrdbbu, 31 fqnuan tor8

i-7

14 Daerah lrigasi Dapat Perbaikan
TABANAN, NusaBali

SedikitnYa 14 titik Daerah

lrieasi (Dll tahun 2018 di Ta-

ba"nan meirdaPatkan rehabili-
tasi atau Perbaikan dengan
anssaran bnx np 6,5 miliar'
Hailni didaPatkan karena Ta-

banan meruPakan subakPaling
luas, sehingga setiap tahunYa
mendaPatkan rehabilitasi'

Sekietaris Dinas Pekeriaan
Umum (PU) Tabanan I Gusti

Ngurah-Agung Oka Kamasan

m?nielaskln, bantuan rehabili-
tasi i4 titik itu bersumber dari
DAK sebesar RP 6,5 miliar' "Se-

lain 14 titik daPat rehabilitasi
Ot, 

"a" 
juga reliabilitasi 1 titik

pemeli'ha-raa n jari ngan, dan
b titik peningkatan jaringan,"
ungkaPnYa, f umat (261 1)'

"ead 
Pun DI Yang mendaPat-

kan reirabilitisi tersebut di
antaranya, 1 DI di Kecamatan
Selemades Timur, 1 Dl di Ke-

camatan Baturiti, 1 Dl di Ke-

I Gusti Ngurah Agung Oka Kamasan

camatan Tabanan, 1 DI di
Kecamatan Kerambitan, 2 DI

di Kecamatan PuPuan,4 Dl di
Kecamatan Penebel, 2 Dl di
Kecamatan Marga, dan 2 DI

Kecamatan Selemadeg Timur'
"|adi yang terbanYak ada di

Kecamatan Penebel,4 DI Yang
mendaPat bantuan rehabili-
tasi," ielas Kamasan.

Laniut Ngurah Kamasan,
untuk bl Yang mendaPatkan
nemeliharianiaringan adalah
bl Srinadi di Kecamatan Penebel

densan anggaran APBD Taban-

an s"ebesaiRp 85 juta' sedang-

kan B titik Dl Yang mendaPatkan
peningkatan jaringan bersum-
6"ia""ti tnggira n Dana I ntensif
Daerah IDIDJ RP 1,3 miliar'

Menurut Kamasan, reha-
bilitasi dilakukan setiaP ta-
hunva untuk mengantisiPasi
berkurangnYa debit air irigasi
vang cenderung menurun
iehiisea daPat men.iadi PenYe-
bab aiiir fungsi lahan' "lurylqh
bi v"ns men"daPatkan rehabili-
tasi mEnurun fahun 2018, ka-

lau di tahun 2017 sebanYak 15

paket rehabilitasi jaringan dan

faket Peningkatan iaringan,'
terang Kamasan. nq' o
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siap Membantu Penataan Hilir Tukad Mati \"

Dinas PuPRtuiggarkan Rp b0 M
untuk Pompa Banjir

Pascabanjir besar yang melanda kawasan
ta sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Badung

s-ebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Badung. Bila proyek ,uaifr, i,an"belum. dapat dibiayai kami iirp ,.*bi*rl
:,eperti pompa banjir sebesar Rp 5O mitiaa,, kata
nepala urnas pekerjaan Umum dan penataan
Ru,ang (PUpR) Baduirg IB Surya S""-t",;"rn"t
lzo/ L) Kemann.

,. Dikatakan,anggaran pengadaan pompa bakal
orusufl(an pada tahun 20 j.9 mendalang. Itu oun
Jlt<a di.setujui oleh pemerintah pusa"t, sebab
wilayah Teluk Benoa men;adi kewinr"-;;;ilS
Bali Penida. Surya Suambj pun bertriiafr;;;s;;
tu ntasnya pelaksa na a n penataa n f ut. a frlu ti'in r

oan;tr bes.ar yang terjadi beberapa waktu lalu
trdak terulang.

. Menurut Surya Suamba, banjir yans tel.iadi
aRlbat dari kiriman air hujan dari-hulI tu'kad
Mati yang sangat tinggi dan disaat yang ,r*u O-,nlilr alr laut pasang. Tak ayal aliran Tukad Mati
T9ty.ap di sepanjang DAS di Kawasan Jalan Dewi
sn, Nakula dan Kunti. ,.Dibandingkan 

baniir l0
tahun lalu, debit air saat ini tenin"Uesri. flimun
air lebih cepat surur. Contoh di f alan n"rvi Sii
I_alg air bisa mengalir dalam waktu dua iant.
Kalau dulu, sehari baru bisa surut airnva.,,
ungkapnya.

. Dampak d_ari banjir ini, mengakibatkan se_

lqTrrlt rumah tergenang air. ,,Tapi kami sudah
KlrlmKan ltma pompa air untuk melakukan
penyedotan. Dua memang milik dinas dan tiga
milik pihak rekanan untuk-membantu,i, k;4"#;
. -Seperti diketahui, hujan deras v"ne tuii;Ji

dalam beberapa hari terakhir menga[ibati<an

Ilry?sll kampung turis Kuta ala-"mi banjir.
tsanJrr tak ha_nya menggenangi jalan, tapi iuga
rumah-rumah.warga. Bupati Badung Nyomin
urn ffasutsuclah menyampaikan permohonan
maal kepacla masyarakat yang terkena dampak
langsung dari musibah banjir yang terjadi. bu_
pati pun berjanji akan mengupaiakan seeala
cara-agar masalah banjir dapat teiatasi dan"tak
terulang lagi dikemudian hari. &. asa

Kuta sekitarnya, pemeri nta Badung
Ian gsung 

Inenyusu n r"; u'nirn fio;;; ;;;;:
anganan. Selain rencana menormallsasi Teluk

1"^1"_1qill11 ]uha Mati, pemerintah siap
men.gg€lontorkan anggaran 'bera. 

unt,rt ..1
nyedtakan pompa air. Inyediakan pompa air. I

"Sekarang Balai Wilayah Sungai (BWSJ Bali
ntoa melakukan penataan sungai dalamPenida melakukan penataan iungai a'atam

penanganan banjir di hilir Tukad "tutati 
yang

MANGUPUM, NusaBali

qA

.,.;w.Fjrr'twai@lwta#ii;,

Banjir yang terjadi di kawasan ar,", o"o"ruo" i"??l]tiBirT''
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Penerima Hibah Sulit

Cari Buruh Bangun4n
SEMARAPURA, NusaBali

64 penerima hibah urusan
" kebudayaan di Klungkung

sampai saat ini belum menY-
etor Surat Pertanggungjawa:
ban [SPf). Padahal batas akhir
SPf itu, 10 fanuari 2018. Dari
hasil monitoring dan evaluasi

[monev) Dinas KebudaYaan,
Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudpora) Klungkung,
masalahnya pihak Penerima

belum menyelesaikan proYek
pembangunan.

Bahkan ada yang masih
pesan palinggih, sulit men-
cari'tukang dan lainnYa. Ke-
pala Disbudpora Klungkung
I Nvoman Mudarta tidak me-
namnik kondisi tersebut, Dari
282 penerima hibah penun-
jang urusan kebudaYaan dari
APBD Perubahan 2017 den-
gan anggaran RP 21 miliar

yang belum menyetor SPf , 64
penerima hibah. "Kami sudah
iek langsung ke lapangan,"
ujarnya, fumat(26/L).

Kata dia, sebagian besar
penerima hibah yang be-
lum menyetor SP| tersebut
beralasan sulit mencari buruh
bangunan. Padahal pihaknYa
sudah mewanti-wanti sejak
awal bagi penerima jika men-
gambil hibah itu iika sudah

yakin proyek pembangunan-
nya tidak molon Karena pen-
cairan dana hibah pada De-
sember 2017. Oleh karena itu,
pihaknya berharap ada peran
serta pihak jlang memfasili-
tasi hibah tersebut, di mana
sebagian besar dari kalangan
dewan. "Kami berharap pihak
yang memfasilitasi bisa mem-
bantu penerima hibah untuk
menyelesaikan tanggungj aw-

"unnyT, 
uiarnya.

Mudarta mencontohkan
ada yang menerima hibah
hingga Rp 200 juta untuk
pembangunan bale banjar;
namun sampai saat ini be-
lum selesai pengerjaannya
atau masih tahap 40 persen.
"Kami akan koordinasikan
dulu permasalahan ini den-
gan Sekda Klungkung," kat-
anya. @ wan

I

t"
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RpL,3M /
buat Pilkel
Serentak

r bigelar Usai Sfblosan Pitkada
I Bilaya Kampan$ne Ditanggung APBO
GIANYA& TRIBUN BALI
- Kabupaten Gianyar akan
menggelar Pemilihan Perbe-
kel (Pilkel) secara serentak di
24 desa dinas pada Septem-
ber 2018. Dinas Pemerintahan
dan Masyarakat Desa (PMD)
Gianyar telah menyiapkan
anggaran Rp i,3 miliar untuk
tahap pemilihan. Sementara
itu, Badan Permusyawarat-
an Desa (BPD) Gianyar, telah
melayangkan surat pada seti-
ap perbekel yang masa jabat-
annya berakhir Juli 2018.

Kepala Dinas PMD Gia-
nyar, I Ketut Suweta, Jumat
(2611) mengatakan, 24 perbe-
kel ini akan megakhiri mas-
sa jabatan dari juli hingga
Agustus. Bagi yang berakhir
di Bulan Juli, secara aturan
saat ini tidak boleh membuat
program strategis, seperti pe-
nyusunan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Desa (AP-
BDes). Namun saat ini semua
APBDes sudah diverifikasi,
sehingga nantinya tidak me-

I KETT,TSUWEIA

nimbulkan permasalahan.
"Semua APBDes sudah

diverifikasi. Mereka (perbe-
kel) sudah kami suruh untuk
mengampnah ke Bagian Keu-
angan Gianyar. Terkait pemi-
lihannya, belum ditetapkan,
tetapi yang jelas usai Pilkada.
Supaya para perbekel bisa
dilantik langsung oleh bupati
y ang baru," ujar Suweta.

Dalam Pilkel serentak ini,
kata Suweta, Pemkab Gia-
nyar telah meny '' 

"n dana

sebesar Rp 1,3 miliar. Nanti-
nya, dana tersebut diguna-
kan untuk pengadaan kotak
suara, alat kelengkapan pe-
milihan, pencetakan baliho
serta honor petugas pemi-
lihan. Terkait apakah biaya
kampanye para calon per-
bekel akan tanggung APBD,
Suweta akan berkoordinasi
dengan KPU Gianyar.

"Memang, KPU tidak ada
kaitannya dengan Pilkel,
tapi KPU sudah peng-
alaman, jadi hal-
hal yang kami
tidak ketahui
akan koor-
dinasikan ke
sana, agar tak
menyalahi
aturan," ucap-
nya. (weg)

{l
lr
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APBD Buleleng
TerancamDiromb
* DAU'Dipangkas' 25 Persen

untuk Kegiatqn Fisik
Dana AlOkaSi ancam dirombak. MasalNhnya, 25 persen dari jumlah DAU

u-1'.',.' ;iil*l"":uT Bi::'il:x:q r:u 5lx:"1:"ffl;ofi;l{
( DA u ) h a ru s ;1.'# il "!',,T1;SilXli"i: il :fi :lt\t; F 

^?",i 
i11',? ; f;

dimanfaatkan kegiatan fisik. sekita.r !q ?ZS miliar dari

, ntu r o"J"loul:3Hl Si',|"i:lg,Ttr; t:il]'f LB|Y f;*?,?#' '.lir.
pem ba ns u nan iltif'Ji:';1rt'r,'r'"Lfr1'ff l[:|"f;:':l,il'f:H]f;Xl

inffaStfUktUf, T00miliartelahdimanfaatkan 25 persen itu, karena semua

sehingga harus i"'l:i-.?;,tJJ,?#'f,lffii',*?1 33ff"fi#J"",lJiilXi:X"i5i;
ditakukan katkutasi h1\xh'ffi;?ji:, ;Tdl,:ru ;ffi:j'rjjTl*x]lhTfs6

Ulang pfogfam diatur sebelumnya, seperti miliar. Belum lagi kegiatan

AeBD iola. ::fi:?,.t"il1'dikan' 
kesehatan 

#lto:1,111,f:il",|5Jil:i;
Namunbelakangans(telah dan lainnya," kata Kepala

SINGAMJA, NusaBali APBD Induk ZOte*ramf ung, Badan Bap'peda dan Litbang,
PosisikeuanganKabupaten muncul kembali Peraduran Kabupaten Buleleng, I Gede

Buleleng yang telah disahkan Menteri Keuangan IPMK) Dharmaja yang dikonfirmasi
dalam APBD Induk 20!8, ter- yang mengisyaratkan agar via telepon Minggu t2811).

- 
-Nle n u ru i-DFa r m ai a" j i k a -ko trdih h i-*tdrs eb ultka fr tI--

mengikuti kententuan 25 jadikan pertimbangan dalam
persen tersebut, berarti ada penyusunan pergeseran pe-
program kegiatan yang sudah manfaatan alokasi DAU. "Saya
disusun mesti ditinjau ulang. belum dapatkan hasil koor-
Karenatidakmungkinmengu- dinasi tersebut, karena BKD
rangi alokasi gaji PNS. "Kondisi dan Inspektorat ke Kemente-
ini hampir dirasakan seluruh rian Keuangan hari Kamis lalu.
kabupaten/kota di Indonesia, Senin besok [Hari ini,red) kita
rasanya sulit memenuhi ka- akan bahas, kalau memang
rena hampir sebagian besar mesti tetapharus 25 persen
DAUituuntukpembayarangaji untuk kegiatan infrastruktur
PNS," ujarnya. tentu ada pergeseran [dalam

Sementara Sekda Kabu- APBD,red) nanti," jelasnya.
paten Buleleng Dewa Ketut Menurutnya, jika ada
Puspaka yang dikonfirma- pergeseran posisi keuangan,
si terpisah mengaku sudah pihaknya tetap menyampai-
meminta Badan Keuangan kan kepada Badan Anggaran
Daerah (BKDI dan Inspek- DPRD Buleleng, guna dlbahas
torat berkonsultasi dengan bersama.pembahasanituguna
Kementerian Keuangan, mendapat persetujuan dari
terkait dengan pemanfaatan Lembaga DpRD Buleleng atas
25 persen DAU tersebut. Hasil pergesaran tersebut. O kfS

Edisi : S ?ntn , 19 Januarr got$
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DPRD Sebut Cuaca Perlarnbat '
Penl'elesaian Prol'ek Bansos

SEMARAPURA, NusaBali

^ Anggota DPRD Klungkung
Sa.ng Nyoman Putrayasa, ketl
erlambatan pengerjaan proyek
nlngga penyetoran surat per_
tanggungjawaban (SpJ), ban_
tuan hibah bansos ufusan ltebu-
dayaan, oleh penerima bansos
karena cuaca hujan. Di lain sisi,
pihak Dinas Kebudayaan, Kepe-
mudaan dan Olahraga (Dis-
budpora) Klungkung henitai,
sebagian besar penerima hibah
bansos yang belum menggarap
total proyeknya hingga leturir
menyetor SP|, karena sulit men-
cari buruh bangunan.

, "Eksekutif maupun Iegislatif
narus Dersa ma-sama mengawasi
penyelesaian proyek beldana
b.anso_s hibah ini," ujarnya kepada
NusaBali, Minggu (ZAiq
. . 

Setelah turun meninjau proyek
hibah yang masih tahjp penger-
jaan, jelas Putrayasa, sebagian
besar mengalami kendala pada
cuaca. Mengingat belakangan
ini terus huja,n deras, sehingga
masyarakat tidak bisa bekerra. Ini
juga harys menjadi permakluman
sepanjang proyek itu dalam tahap
pengerjaan sesuai anggaran yang
diterima. "Kalau angfJran sudafi
diterima tetapi tidak dikeriakan
tidak akan kami toleransi," tegas
Putrayasa.

Untuk hibah yang difasilita-
sinya sendiri, pihak penerima
sudah melakukln kewajibannya
baik pengerjaan proyek maupun
menyetor surat pertanggung-
jawaban [SPf).

Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga (Ois-
budporal Klungkung I N"yoinan
Mudarta saat dikonlirmasi men-
gatakan, pihaknya terus rurun
ke lapangan untuk mengecek
pengerjaan hibah tersebut. Se-jak awal Mudarta mewanu-
wanti kepada penerima bansos

hibah yang nilainya cukup besa4
apabila merasa tidak mampu
mengerjakan dengan waktu yang
diberikan agar tidlk *"ng"inbii
dulu. 'Ada 1,4 pemohon trlUatr
dari 28?.-pemohon di atas Rp
150 juta-Rp 400 juta tidak berani
mengambil karena merasa tidak
mampu mengerjakan sesuai ba_
tas waktu yang ditentukan,,, uiar
Mudarta.

Bahkan, jelas Mudarta, satu
pemohon hibah yang dananya
sudah masuk di- relieningnya
mengembalikan lagi, dengan
pertl.mbangan tidak mampu
melaksanakan. Kata dia, diri
282 penerima hibah penunjang
urusan kebudayaan dari ApBD
Perubahan 201,7 dengan ang-
garan Rp 2L miliar yang belum
menyetor SPJ 64 penerima hibah.
"Kita sudah cek langsung ke
tapangan ada juga yang tidak
mengeriakan sama sekali, nanti
kita akan turun dengan tim,,,
uj a rnya, lumat (2 6 / L).'

Sebagian besar penerima
hibah, yang belum menyetor Spf
tersebut beralasan sulit men-
cari buruh bangunan. padahal
pihaknya sudah mewanti-wanti
sejak awal bagi penerima jika
mengambil hibah itu iika sudah
yakin proyek pembangunannya
tidak molor. Karena pencairan
dana hibah akhir 2017.

Ketua Tim Pengawalan, pen-
gamanan Pemerintah dan pem-
bangunan Daerah [Tp4DJ Klung-
kung Cakra Yuda mengatakai,
pihaknya bersama Insfektorai -
dan pihak terkait akan iurun ke
lapangan _mengecek proyek ban-
tuan hibah terebut. Jika memang
d itemukan adanya pelanggaran
tentu akan ada proses Iebih
Ianjut. "sebelumnya kami sudah
berikan sosialisasl terkait hibah
ini kepada pihak penerima,,,
katanya. 6r wan


