
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI

Radar Bali

BKKDesaAdat
,Se-Badung Nlelirnpah

TotalRp3sMiliar ;','J"T:fi{,lll?,",*lll
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Subak Rp SO Iuta :'#,"1i,T,ru'i(T[T,"r:tr9::

MANGUPURA - Keuangan 
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desa adat di Kabupaten Ba- Wakil Bupati Badung, I Ke-
dungbakalsemakinmelimpah. tut Suiasa didampingi Kadis
Selain mudah mendapat ban- Pemberdayaan Masyarakat
tuan dari Pemkab Badung, dan Desa (PMD) Bali diwakili
tidak lama lagi Pemprov Bali Kabid Pemerintahan Made
juga akan menggelontorkan Redy Yuliarmawan dan Kadis
danaBantuanKeuanganKhu- PMD Kab Badung Putu Gede
sus (Bff) untuk desa adat Sridana, diikuti para Camat,
se-Badung. Satu desa adat Perbeke/Lurah, Bendesa Adat
diguyur Rp 225 juta. Tidak dan Pekaseh/Kelian subak
hanya desa adat. Subak juga se-Kabupaten Badung.
kecipratan BKK. Satu subak Wabup Suiasa mengingat-
mendapat Rp 50 juta. Total kan desa adat dan subakyang
anggaran yang dialokasikan akan menerima bantuan. Dana
pada20lBsebesarRp3Smiliar bantuan harus tepat sasaran
lebih. Dana itu diperuntukkan dan tepat guna karena sebagai

upaya mewujudkan kesej ahter-
aan masyarakat. "Dalam proses
pencairan BI(K ini, Bendesa dan
Kelian Subak wajib membuat
serta melengkapi administrasi
melalui proposal. Setelah dana
digunakan juga wajib membuat
laporan pertanggungj awabani'
tandas Suiasa.

Lebih lanjut, sesuai UU No.
612014 tentang Desa, Pemerin-
tah Provinsi Bali berkewajiban
menginformasikan rencana
bantuan keuangan yang ber-
sumber dariAPBD Provinsi Bali.
Suiasa berharap, selain mengin-
formasikan dana yang diberikan,
juga menyampaikan petunjuk
teknis terkait penggunaan dan
mekanisme pencairan sehing-
ga para bendesa dan pekaseh
menjadi lebih memahami dan
tidak salah dalam penggunaan

anggaran. "Harus dipahami bet-
ul proses penggunaan BKK, se-

hingga dapat digunakan secara
proporsionali' tukas mantan
politisi Golkar yang kini menjadi
anggota PDIP itu.

Dana BKKyang diberikan da-
lam upaya menjaga pelestarian
adat, seni, danbudaya. Dengan
kucuran dana BKK, diharap-
kan Desa Adat maupun Subak
mampu meningkatkan kese-
jahteraan dan kualitas hidup
masyarakatnya dengan terus
mendorong masyarakat untuk
menjaga serta melestarikan
adat, seni dan budaya di era
globalisasi.

sementara itu, Kabid Pemer-
intahan, Dinas PMD Provinsi
Bali, Made RedyYuliarmawan
menjelaskan, pemberian BKK
ini bertujuan untuk member-

ikan stimulan kepada Desa
Pekraman dan Subak dalam
rangka pelaksanaan pemba-
ngunan, meningkatkan peran
serta dan swadaya masyarakat.

Selain itu, memberdayakan
Desa Pekraman dan Subak
dalam upaya peningkatan kes-
ejahteraan dan pelaksanaan
unsur Tri Hita Karana. Dis-
ampaikan, mulai tahun 20lB
untuk desa pekraman yang ada
di wilayah kelurahan ada pe-
rubahan pola yang disamakan
dengan BKK dan penyaluran
anggarannya melalur APBD
Kabupaten/Kota. "Untuk ke-
giatan di Kelurahan, pemer-
intah daerah akan menunjuk
SKPD leading dalam pelaksa-
naan BKK ini, karena betul-bet-
ul dalam bentuk program dan
kegiatani' paparnya. (san/dot)
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kepada anggotg.

Zona Bebas KoruPsi, maka dengan

ini fasilitas gedung menjadi bagian
penuniang untu k di lakuk anny a zt 0
corupt'ion-di Bali," ucapnya Selasa

(30/1).
Golose menYebut, gedung ini

adalah apresiasi Pemkab Badung

atas kineria Polri yang menjaga kea-

Gedung Sumbangan
Sudah Bisa Digunakan

t Kapol{q fresmikan CSG !_enil4_7r2 Miliar

r $efanjfftnya Polsek ltuta $elatan yang'Dibangul

DENPASA& TRIBUN BALI - Ge-
dung Serba Guna (GSG)berlantai
tiga nampak menjulang di Mapol-
resta Denpasar, Selasa (30/1). Ge-
dung yang biayanya sumbangan
dari Pemkab Badung senilai Rp Z2
miliar ini sudah bisa digunakan.

Kapolda Bali, Irjen Petrus Go-

lose menyatakan, gedung yang
dinamai Pesat Gatra itu akan ba-
nyak berfungsi sebagai penunjang
kinerja anggota Polresta Denpa-
sar. Apalagi, Polresta Denpasar
akan menjadi pilot projecf Wila-
yah Bebas Korupsi (WBK) di Bali.
"Dengan akan dicanangkannya

manan. "Kini juga sedang beriuang

supaya Polresta DenPasar menda-

put r"*utt..usi (tuniangan 9:4")
i.puau anggota. Sehrngga ada taraf

h*lr- l'.1\11*i :tq:Till ., 
",' Bupati Badung NYoman Giri

n'"rri", *."y"ufun"tu..t u Pot-

rimelaksanakan salah satu tugas

melindungi masyarakatnya, maka
dibutuhkan tunjangan fisik beruPa
gedtrng. Sebab, warga iuga membu-
hrhkan kenyamanan.

"sebagai alat negara (Polri) diberi
fasilitas. Sehingga tugas kepada ma-

syarakat dalam memberi rasa aman
dan nyaman tidak terkendaLa," te-

gasnya.

Selain di Polresta DenPasar,
sambung Giri, Pemkab juga sudah
memberikan bantuan Pembangun-
an gedung di Polsek Petang dan

reniananya akan dalam Pemba-
ngunan Polsek Kuta Selatan. (ang)
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Warga Pertanyakan ProYek
Senderan 1,5 Kilometer

I Reafllsasl Terkendala Geiolak Giri Tohlangkit

AMLAPURA, TRIBUN
BALI - Warga Desa Badeg
Kelodan, Desa Sebudi, Ke-

camatan Selat mendatangi
kantor desa setempat, Selasa

(30/1). Mereka melaYangkan

protes terhadaP ProYek sen-

deran jalan yang dianggarkan
tahun 2017 namun belum di-
kerjakan.

Bandesa Adat Badeg Kelo-
dan, I Gusti Lanang Kadek
Budiarta mengatakan, war-
ga merasa dibohongi. Sebab,

proyek senderan sePanjang

1,5 kilometer yang dianggar-
kan desa hingga kini tak kun-
jung terealisasi.

"Padahal di baliho Progam
kegiatan desa tertulis Pemba-
ngunan senderan jalan diang-
girkan tahun 2017. Sekarang

Judah 2018, belum ada tanda

pengerjaan senderaan," kata
Budiarta.

Massa yang mengenakan
pakaian adat diterima Perbe-
-kel 

Sebudi,I NYoman Ting-
gal, didampingi Camat Selat,

Kepala Dinas PemberdaYaan

Masvarakat Desa (PMD), dan

xapbbek Selat. Budiarta me-

nilii, senderan ialan dan got

yang dianggarkan tahun 2017

sifatnya sangat mendesak' Ja-

lan dari Badeg Kelodan hing-
ga kuburan rawan tergerus
karena tak ada senderan. Ke-

khwatiran warga Pun terbuk-
ti. Terdata ada tiga titik Yang
tergerus.

'iKarena kondisi inilah kami

datarg meminta kejelasan ten-

tang penyenderan. MengaPa
penyenderan tak dilakukan
iti tit u" 2077, apaalasannYa?

Terus anggarannYa dikema-
nakan'tanya Budiarta.

Perbekel Sebudi, I NYoman
Tinggal mengatakan, dalam

rancangan ahggaran Program
pembuatan senderan diang-

BERTANYA - Warga Badeg Kelodan, Desa Sebudi,

Kecamatan Selat mendatangi kantor desa menanyakan rea-

lisasi proyek senderan, Selasa (30/1).

t; cana dikerjakan SePtember
2017," kataTinggal.

Namun saat memasuki
bulan September, Gunung
Agung naik status dari Siaga

ke Awas. Desa Sebudi Pun di-
nyatakan masuk kawasan ra-

wanbencana (KRB) III. Semua

warga direkomendasikan
mengungsi oleh pemerintah'

"Karena kondisi genting,
pengerjaan senderan diPen-
ding dan direncanakan tahun
2018 mendatang. Saat Gu-
nung Agung Awas, harga Pa-
sir dan batu juga naik' 'Angka-
nya tidak sesuai dengan RAB

yang dipasang," uiar Tinggal.

Warga juga memPertanya-
kan tak caimya Bantuan Keu-
angan l(husus (BKK) Provinsi
Ba[ untuk 11 desa adat dan I
Subak di Desa Sebudi Yang
jumlahnya mencaPai RP 2,2

miliar. PenyebannYa temYata

sama, Dana BKK tak dicair-
kan lantaran saat itu warga
berada di pengungsian' "Ka-

lau dicairkan takutnYa kebu-
ru lambat. Pikiran kita saat

itu iuga lagi kalut di Peng-
ungsian," ujar linggal. (fuI)

,,,.i'.{i'[ia-.

Wff.

Padahaldi baliho
proglam kegiatan

desa tertulis
pembangunan
senderan ialan
dianggarkan
tahun 2OL7.

Gusti Budiarta
Bandesa 

^r.:: :::"r 
Kerodan

garkan tahun 2017. Sumber
Ianaoya dari bagi hasil Pajak
dan retribusi dengan jumlah

sekitar Rp 270iuta.
Program pengerjaan sende-

ran di Badeg Kelodan belum
dilakukn karena anggaran
dari retribusi Paiak baru cair

pertengahan Agustus 2017.
"Karena cairnYa bulan Agus-

fus, penyenderaan jalan ren-
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