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Tiga Kali Berturut-turut 
\'/

Pemkab Karanqasem
Raih Predikat-WTp
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U|Yn K ketiga kalinya, pemkab Karangpsem meraih
predikat Wajar Tanpa pengecualian 

1WTp; dari hasil
pemenksaan BpK terkait pengelolaan anlgaran dan
aset daerah. Ini merupakan prestasi yang cukup
spektakuler dimana pemkab Karangasem O'i Orw.ii
kepemimpinan Bupati lM Mas Sumatri Oisa tiga
kali berturut-turut meraih penghargaan WTp. ini
inenunjukkan visi-misi pemkab k rrig..", j.r#
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan akuntabel dan bermartabai suOan
teMujud sesuai haraDan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BpK opini BpK
laporan keuangan pemerintah tah un angaran 20!7
disebutkan ada beberapa kabupaten/kob yang
kembati meraih predikat WTp yakni Kota Oenpisai
Kabupaten Badung Bangi, Buleleng Gianyar,
Jembrana, Karangasem, Klungkung Oan faOanan.
Atas prestasi yang dicapai, BpK mengucapkan
setamat dan menyarankan kabupaten/kob
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta
pelapnan kepada masj€rakat.

Kepala Peruakilan BpK provinsi Bali, yulindra Trii
Kusumo Nugroho, menyebutkan jumlah laporan terdiri
7 laporan dari 10 intitas yang ada, dan seluruhnva
telah dilaporkan dari batas waKu penyampaiin
laporan keuangan yang telah ditetrpkan peraturan
yang berlaku. Laporan yang telah disampaikan terdiri
dari 3 laponn, pkni laporan hasil pemeriksaan
atas laporan keuangan tahun 2017, laporan hasil
pemeriksaan atas secara interen dan laporan hasil
pemeriksaan btas kepatuhan terhadap Deraturan
perundang-undangan.
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Ditegaskannya, BpK sesuai dengan misi dan
misi senantiasa turut serta dalam peningkatan tata

I.l.ol.r V?ng baik melalui pemeriksaan keuangan.
Salah satu pemeriksaan yang dilakukan BpK adilah
pemeriksaan atas laporan keuangBn yangdibuat oleh
pemerintah desa. Laporan ini menghasilkan opini
atas laporan keuangan serta rekomendasi teri<ait
pengendalian interen terhadap peraturan perundang_
uf31ea!, "Pertimbangan datam pemberian opiii
adalah keseuaian dengan kestandaran akutansi
kepemerintahan, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap perundang-undangan serta
aKifitas pengendalian keuangan," sebr_rtnya.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mis Sumatri
didamping Anggota Komisi lll yang juga Ketua
Bapemperda DPRD Karangasem I Wayin Tama,
Sekda Karangasem, Kepala InspeKorat Daerah.
BPMD Karangasem dan Asisten l, menandat€ngani
serah terima laporan hasil pemeriksaan dan
penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuanaan
Pemkab Karangasem, Sen in (2g/ 5) talu Oi Denoa&r.
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Klungkung Akhlrny# ffiffi trrffi{r$r Skatmpfi rk

Anggaran Semfilai ffip g?ffi Jutm

hjuhTahun
Menanti

SEMARAPURA, TRIBUN
BALI - Belasan pemuda
yang tergabung dalam Per-
satuan Skate Board Bali
(PSB) Cabang Klungkung
latihan bermain di depan
Kantor Bupati Klungkung,
Jumat (l/6) sore. Sudah
sejak tahun 2010 mereka
terpaksa bermain skatebo-
ard di pinggir jalan raya,
karena belum adanya fasi-
litas mendukung bagi me-
reka untuk menyalurkan
hobinya.

"Kendalanya kalau terus
bermain di depan kantor
bupati, kami pernah tegur
Satpol PP (Satuan Polisi Pa-
mong Praja). Selain itu kha-
watir latihan, karena papan
bisa mental ke jalan raya.
Tapi saat ini kami sudah
dibuatkan skate park," ujar
Ketua PSB Cabang Klung-
kung, Putu Nova Cahya Yu-
niartha. kemarin.
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HOBI REMAJA - seorans anak bermain diarena skateboard ;,ung aioungJlffifl^ffi;il;
di sisi selatan lapangan Puputan Klungkung, Jumat (1/6). Pemkab membangun arena tersebut senilai
Rp 170 lgta untuk akomodir hobi remaja yang kerap bermain olahraga skate di pinggiran jalan raya.
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' Harapan PSB Klungkung
untuk memiliki skatepark
di kota Semarapura ter-
wuJud. Setelah berjuang
selama tuJuh tahun lebih,
Pemda akhirnya menyedia-
kan arena permainan ska-
teboard (skatepark) di sisi
timur lapangan Puputan
Klungkung, yang progres-
nya sudah hampir ram-
pung seluruhnya.

'Arena skateboard ini su-
dah kita perjuangkan seJak
tahun 2011. PSB Klung-
kung sudah tiga kali ganti
ketua. Akhirnya tahun ini
kami dibuatkan arena ska-
teboard di lapangan Puput-
an," Jelas Nova.

Dalain pengerjaannya,
Nova mengaku pihak Pem-
da intens berkomunika-
si dengan dirinya dalam
pembangunan skatepark
tersebut, Bahkan pihak
PSB Klungkung dilibatkan
dalam perencanaarl, agar
aiena skateboard sesuai
standar.

"PSB juga dilibatkan
pembuatannya, agar sesuai
dengan standar. Sejauh ini
pengerjaanya sudah sesuai,
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semoga Juga nantl hasilnya
baik dan dapat bermanfaat
bagi warga yang memiliki
hobi skateboard," kata dia.

Kepala Bidang (Kabid)
Pemuda dan Olah Raga Di-
nas Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Klungkung
I Wayan Suarta menjelas-
kan, pembuatan skatepark
itu dilatarbelakangi kare-
na remaJa sering bermain
skateboard di pinggir Jalan
Raya Untung Surapati

Selama ini latihan terse-
but dinilai cukup berbaha-
ya, karena bermain skate-
board di pinAgirjalan raya.
Selain mengganggu arus
lalu lintas, aktivitas mereka
juga bisa mengendarai pe-
ngendara jalan karena tidak
mungldn papan skateboard
yang mereka gunakan bisa
mental ke Jalan raya.

"Remaja yang bermain
skateboard int ada komuni-
tasnya, mereka lalu meng-
usulkan skatepark bagi
mereka ke pemerintah. Ta-
hun ini akhirnya bisa kami
realisasikan harapan mere-

ka." kata Suarta.
Arena skatepark terse-

but masuk dalam item pe-
nataan lapangan Fuputan
Klungkung yang menelan
anggaran Rp 2,3 miliar.
Khususnya pembangunan
area skatepark, mengha-
biskan €rnggaran seldtar Rp
170 juta.

'Selain panataan taman,
arena skateboard ituJrrga un-
tuk mengakomodlr pemuda
t<lun$ilng yang memllild hobi
postflf,' kata Suarta. (ntt)

a

ru
Arena skatebo-
ard ini sudah

kita perjuangkan
sejak tahun 2oll.

Pntu ilova
Ketua PSB Cabang Klungkung

Penyerahan Awal Juli
I(ABID Pemuda dan Olah Raga
Dinas Kebudayaan, Pemda
dan Olah Raga Klungkung I

Wayan Suarta meminta warga
agar lebih bersabar untuk da-
pat menggunakan fasilitas are-
na skatepark yang dibangun di
sisi selatan hpangan Puputan
Klungkung.

"Masyarakat mohon bersa-
bar dulu. Jangan digunakan
dulu arena ini. sebelum res-
mi penyerahan. Beberapa wak-

tu lalu, arena skatepark ini
sempat ada kerusakan kar+
na warga bermain saat prc
ses plesternya belum kering.
Tapi itu sudah diperbaiki," Je
las Suarta

Penyerahan arena Skate
park tersebut baru akan dila-
kukan awal Juli mendatang.

"Mudah-mudahan ini bisa
bermanft at bag masyarakat
Terutama pemuda )/iang punya

hobi skateboard," jelasnya. (mit)
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MAIYGUPURA, TRIBUIII
BALI - Bendungan subak
Nungnung, Desa pelaga,
Petang. Badung yang j.-
bol karena diterjang air bah
pada 2016 lalu akhimya di-
perbaiki. Untuk menambal
bendungan tersebut, pem-
kab Badung menganggarkan
dana sebesar Rp 5,5 miliar.

Kabid Sumber Daya Atr,
AA Dalem mengatakan, sebe-
lumnya, dengan jebolnya su-
bak ini, krama subak mem-
punyal kendala dalam peng-
airan untuk bercocok tanam.
Dengan diperbaiki bendung-
an tersebut pengairan perta-
nian di kawasan Petang ba-
$ian utara akan lancar dan
petani di Subak Nungnung
tidak lag terkendala soal air.

"Bendung ini sempat jebol
ditenJang air bah saat hu-
Jan lebat tahun 2016. Dulu
bendungan ini merupakan
bedungan yang cukup lama
dan selama bendung ini be-
lum diperbaiki, krama subak
memanfaatkan air hujan
untuk bercocok tanam, bah-
kan hanya bisa panen seta-
hun sekali," ujarnya Kamis
(2r/6).

Untuk itu tahun ini ben-
dung Subak Nungnung ini
menjadi prioritas perbaikan
oleh pemerintah dan diperki-
rakan rampung pada bulan
November. Bendungan ini
menelan anggaran sekitar Rp
5,5 miliar lebih dengan dela-
pan bulan penge{aan,

"Sekarang baru sebulan
penge{aannya dan target se-
lesainya bulan November
2018. Saat hujan seperti ini
memang medannya cukup

Tambal //

Bendungan

Jebol v
Hahiskan
Rp 5,5 M

& Perbaikan Bendungffn Subak Nung-

.- gT*ryTpuns lovgry$rznlf
berat, ini karena bendunsan sg$[Se JHryf$Atir;

ini berada di tengah hutan ffi
PelagadanJalandisanaJuga BendungansubakNungnung,
masih tanah. Semoga dengan Desa pelaga, petang Badung yang
cuaca seperti ini target sele- jeboltahun20j6mulaidiperbaiki
sai bulan November bisa ter-

Jadi Tempat
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Bendungan

Sengempel

Eendungan ini menjadi andalan

petani untuk mengaliri sawah

sepanjang musim, sebelumnya

petani hanya mengandalakan

musim hujan saat bendungan

ini jebol.

capai," harapnya. (g;us)

AI"IRI SAIYAH

Pemkab Badung menganggarkan

pemiayaan untuk menambal

bendungan yang jebol

Rp 5,5 miliar

Pengerjaan proyek diperki-

rakan rampung pada bulan

november 201 8
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TERKAIT Bendungan Subak
Sengempel di Desa Bongkasa
Pertiwi, Abiansemal, Badung
yang pernah jebol beberaoa ta_
hun lalu, saat ini bendungan
tersebut sudah beroperasi de-
ngan Oaik.

Kabid Sumber Daya Air, AA
Dalem mengatakan, bendung-
an tersebut tidak hanya untuk
membantu mengairi persawa_
han warga saja, tapi juga seba- |

gai atraksi wisata rafting. 
{

Setelah diresmikan, ben- |

dungan ini sudah bisa difung-
sikan. "Bendungan itu (Ben-
dungan Sengempel) beberapa
bulan lalu suduah diresmi-
kan. Kini sudah dimanfaatkarL
oleh petani," terangnya. (gus)
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