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Bangun 3 Gedung Baru

RSUD Mangusada
MANGUPURA, NusaBali

Megaproyek pembangunan
gedung baru RSUD Mangusada
di Kelurahan Kapal, Kecamatan
Mengwi, sudah tnasuk dalam
proses tender. Pemkab Badung
menggelontorkan anggaran RP

262 miliar lebih untuk Pem'
bangunan gedung baru Yang
rencana terdiri dari blok D, blok
F, dan blok G,

Anggaran yang bersumber
dari APBD Badung itu ber-
sifat tahun jamak, sehingga
diperkirakan pembangunan-
nya bakal tuntas dalam tiga
tahun ke depan,Leading sector
proyek tersebut adalah Dinas
Pekeriaan Umum dan Pena-
taan Ruang (PUPR) KabuPaten
Badung.

Berdasarkan dokumen
tender yang terpublikasi di
Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE), tender Pem-
bangunan gedung D, F, dan G
telah dibuka sejak 23 Agustus
2018 lalu. Tender berakhir 5
September 2018 mendatang'
Lima hari setelah tender resmi
dibuka, sudah ada 26 rekanan
yang menyatakan berminat
atas proyek tersebut.

Kepala Bidang (KabidJ CiPta
Karya Dinas PUPR Badung IGA
Arinda Trisnawati, saat dikon-
firmasi membenarkan Pe{n'
bangunan gedung baru RSUD
Mangusada sudah berproses
di LPSE. "Sudah tender, tinggal
menunggu pemenang tender
saja, barulah proyek dikerja-
kan," katanya, Senin (27lBJ'

Mengingat proyek Yang
akan dikerjakan tiga gedung
sekalig!s, maka pembangunan-
nya bersjfat tahun jamak.

S ecar{terpisah, Diru t RSU D

Mangusada dr Nyoman Gunarta
menyambut baik pembangu-

nan gedung baru sudah ber-
proses. Pasalnya, gedung lama
sudah lama dibongkar. "Kami
berharap proyek bisa segera
dikeriakan. Sebab, saat ini ru-
mah sakit masih kekurangan
ruang rawatinap untuk Pasien," 

-

ularnya.
Dikatakannya, pembangu-

nan gedung baru ini telah diso-
sialisasikan kepada masYarakat
umum seiak tahun lalu. So-
sialisasi juga dalam rangka
memohon permakluman, aPa'
bila nanti ada masyarakatYang
kurang nyaman saat Pemban-
gunan berlangsung.

"Kami harapkan, setelah
pembangunan selesai, RSUD
Mangusada betul-betul men-
jadi smart hospital, menjadi
rujukan bagi masyarakat dan
menjadi role modelbagi rumah
sakit daerah lainnya," tukasnYa.

Seperti diketahui, ada tiga
gedung baru yang akan diban-
gun, yakni gedung blok D,

blok F, dan blok G. Gedung D

rencananya akan digunakan
untuk poliklinik dengan sis'
tem cluster, dan ruang rawat
inap untuk kelas ll dan kelas
l, Kemudian untuk gedung
F dimanfaatkan untuk pusat
onkologi pelayanan khusus
kanker, ruangan pelayanan
eksklusif seperti pelayanan
bayi tabung, dan ruangan khu-
sus rawat anak. Ruang Peng-
hubung kedua blok ini akan
digunakan untuk ruangan
operasi emergency. Sedang-
kan blok G untuk pusat pelay-
anan cuci darah, dimana saat
ini ada 300 pasien yang rutin
melakukan cuci darah. Blok
ini juga menladi pusat mana-
jemen, untuk pendidikan dan
pengembangan, dapur, serta
laundry. & asa

LgKAql pemhangunan gedung.baru RSUD Mangusada O, *j,,1]rahan Kapal, KecamatanMengwi.

I



Sub Bagian Humas

Nu$e=F

an Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Proyek Pelebaran Jalan lmam Bonjol
O

Ia

eles
Untuk menseja|. l:i:Ji5:lffi:Jtilff:$fi1'-;["Ji["ii:*'XT,i-'i:i,1-ketertinggilan, 

;;;;;";"v" 'e"*p'i *;iig pat diseleiaikan tepat waktu'

peraksan. o,.oi.l [il:l;,ittnii*'"ln* ::i::*ifs1ijiidiit?
?"n menambah [:*l;i'*d:t',tmru:l !!:ff1#illL:",Lfliff

alat berat. ltU ;,;ri. 
"-- - deviasi -4'44 perseni'3nskay

d i I a ku ka n, 
"r" 

t u il - "';'il;n i:froo:X'r-i$: tJ[il4?,.']-:'-::j:::--' 
Frru dan poRM 

fl*:hiru;,Lf51ffii1llt,"i,#i:li,1l'.1i""-;;11
selesai merelokasi iil'B;;;;N'iadeArfamana' jaan'akan dikebut' Karena

u t i I i ta s * u'''rii- f"::l l5,:l'.* fiilrf*; ff ilil$ i,:il Jili'jliii$F
masinq. ;;;;ilit;nboxculvert'Saat dalam pengetig'"1 ptgl-"-T^i:'

r' 'Y' i;i;ffit"k t"p"nj"ng 2 kilom- akan tuntas' Kini peker;aan

MANGUPUM, NusaBali "tui 
l"fin itu-tuiJft?"iO;;"* difokuskan pada segmen dua

Pengerjaan prov-ek pele.- qqi 6;l culvert atau sekitar o"lid;itl?;, 
PDAM dan PLN

uri*'TtLin Imim 
-Bonfol di 800 meter' u

-+
sudah selesai masalahnya' Desember rapi-rapi dan linish-
Tinggal eksekusi lapangan. ing," bebernya.
PLN menyanggupi akan selesai Dia mengimbau kepada
relokasi seluruhnya Senin pe- masyarakat, terutama peng-
kan depan. PDAM akan.'selesai guna ialan yang melintas di
relokasinya 7 September. Saat falan lmam Bonlol untuk se-

ini pihak PLN dan PDAM se- lalu berhati-hati. Diharapkan
dangkebutrelokasiutilitasnya untuk menyiasati waktu agar
masing-masing," lanjutnya. tak terlambat sampai tuiuan'

Gunamengejarketertingga- Karena pada ialur tersebut
lan dari rencana awal, pihakn- kini terjadi kemacetan lanta-
ya akan melakukan action plan. ran banyaknya material dan
Pihaknya berencana pada 7 kendaraan proyek'
September akan menambah "Kami mohon maaf karena
alat berat. Kini hanya ada satu perjalanan terganggu. Perhati-
set alat, akan ditambah men- kan rambu-ral,'bu yang telah
jadi tiga set. "Sehingga akhir terpasang, karena terjadi peru-
Oktober pekerjaan pasang bahanaruslalulintassementara
bex culvert semuanya selesai. akibatpenggarapanproyekini,"
November pekerjaan aspal. tuturArtamana. -er po
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Kekurangan
anggaran sebesar

Rp 19,05 miliar
sudah mulai

tertutupl dengan
upaya rasionalisasi

tersebut.
SlNGAllAlA, NusaBali

Pemkab Buleleng kentbalr
rnerasionalisasi anggaran di
masrng.lnasrng ofganlsasl per-
angl<at daerah (OPDJ. Langkah
ini gulla nrenutup kebutunan
darra sebesar Rp 19,05 mi)iar
ruada APBD Perubahan 2018
Masalahnya, dana sisa lebih
perhitungin anggaran (SilPa)
APBD 20r7, tidak banyak da-
Dat dimantaatkan.

Data dihimpun, hasil audit
ts:rdan Pemeriksa Keuangan
IBPKJ Rt atas APBD tahun

. ooK

SEKDAKAB Buleleng

_j3r. X",r, P:to.k::__

2017, total Silpa ditetaPkan RP

93,8 miliar. SebenarnYa SilPa
tersebut naik karena SilPaYang
dirancang sebelumnYa hanYa
Rp 57,3 miliar.

Meski Silpa cukuP tinggi

sebesar Rp 93,8 milial', tern-
yata tidak semuanya dapat
dipakai untuk progranr kegia-
tan yang disusun oleh daerah
Karena berdasarkan regulasi
dari pusat, mulai tahun 2018,
Silpa yang sumber danan-
ya dari pusat, seperti Dana
Alokasi Khusus (DAI(J harus
dinranfaatkan lagi unttrk l<eg-

iatan yang sama. Nah, kpnon
Pemkab Buleleng hanYa bisa
memanfaatkan Silpa tersebut
sebesar Rp 265 iuta.

Disisi lain, Pemkab Buleleng
sebelumnya telah merancang
pemanfaatan Silpa tersebut
sebesar Rp 19,23 miliar lebih.
Sehingga-Pemkab kini harus
memutar otak mencari tamba-
han dana sekitar Rp 19,05 mil-
iar guna menutup kekurangan
tersebut.

Sekdakab Buleleng Dewa Ke-

tut Puspaka, saat dikonfirmasi
Minggu (26/8), membenarkan
ada upaya reslonallsast ang-

garan OPD di APBD Perubahan
2018. Namun Puspaka menYe-
but, rasionalisasi itu hal Yang
biasa dilakukan ketika ada ke-
butuhan dana yang mendesak.
"Disinilah seninya menYusun
anggaran. Karena langkah ra-
sionalisasi itu iuga untuk me-
nyeimbangkan postur anggaran
antara belanja langsung dan
belanja tidak langsung,' katanYa,.

Menurut Puspaka, saat ini
kekurangan anggaran sebesar
Rp 19,05 miliar sudah mula'
tertutupi dengan uPaya rasion-
alisasi tersebut. UPaYa dilaku-
kan dengan efesiensi dan uPaYa
penyesuaian-penyesuaian. Salah
satunva disebutlGn eleslensl De-

lania fiegawai sebesar RP 10 mil-
iar. "Pnnsipnya anggaran sudah
mulai ldop, karena TAPD secara
lanssuns Iakukan Pendekatan
derigan*OPD. Sehingga tidak
menganggu program-program
vangiudah disusun dengan baik
bleh- oPD;' ter"ngnya.6 k19
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Berkas DuaTers
Susul Belum

gka

Lengkap
NEGAM, NusaBali Keiari Jembrana' Ivan Praditya kekuransan terhadap berkas

pasca sidang.putusan ter- buti",iu-"ttziiiriliii"i.i'tit", itu iuea sudah disusun un-

hadap PNS Pemkab l"#'tii'"' ilrttli'dtrt"a;i;d;"s;k"'itti tuk'p-Ig nanti' "Nanti tunssu

Indah Suryaningsih, ;b;;i iialukan p"ny,aittUnit iipitot perkembangan'sekarangb'aru

pensadilan Tipikor '"',-#ur, 
3;;;rkri* eit"iii,ttiuil" F-l,a,at"kimimintapenvidik

Rabu (2/8J r"tu, punyioifitiii ,utit", ,"rin!iu i"iu, serta. melenskapi' dan nanti kalau

Tipikor satresk.'m ili;;; il;;i"',*g[i]tu pun *a"rt sudahF-zi (hasilpenvelidikan

tembrana '.,"n,u.nul"p!i'l 
ffii';[;ii1ti iii"|i"v", a* :Ygih lengkap) akan kamt

eaittan berkas dua tersairgka sem-entaru.*utin 6"tutit i"ng- kabarkan"' uiar iaksa yang

Iainnya ke Kejari l"r"'#"trj r."p.;rra"rit P-1B. Rencananya mantan staf seksi Intel Keiari

vans sama-r"t" u"tt"ii"li *lurt r-rl.'[Peneembalian b6r- f embrana ini'
-kasus 

korupsi a"nu ,"ii"tl''' L'"^turtaii"ftffii;;t;fi;tk)' 
-^sementara Kanit Tipikor

kemarian pemkab t"*U?"", ["Li fituf."n fiinggt alpani' Satrekrim Polres fembrana'

tahun 2015. Untuk sementara katanya. lptu Putu Merta, ketika dikon-

berkas kedua tersangka yang Ivanyangiugabaruseming- firmasi terpisah lumat kema-

sama-sama manran Kelian guresmi *"nl"ttuijii.iffidt rin, membbnarkan' pihaknya

Dinas di Desa Tukada;;'iiJ- Reiari Jum.ulini, ini."ng.g"n lenqah 
berusaha mengajukan

camatanMelaya,lemb#;;ii;q 1itJi1;tirt"5"t"t'gq"'giiil9'"t- !:'*"t dua tersangka lain

masihdinyatakanP-18(hasil5lsr<egiSls.rsin"gk"itu.Y"ngdalamkorupsikorupsidana
oenvelidikan belum lengkap). jelas, menurul"Vi, "al 

il"U"f santunan kematian Pemkab

' rial itu diakui KepalJseksi apa halvang;:ti'i?f't";!Ylf lembrana tahun 2015 itu'

fKasi) pidana Khusus iidilj ;fiiili(;;""!"iut[tt."i"rjn ia pun mengaku telah men-

dengar informasi'.jika berka-s camatan Melaya' dan seorang

kedua tersangka bersangku- ;;;" Kaur-di Desa Baluk'

,"n -u'"'r'"iit"v"t""t"" 
p:ra' ii"t"'"t^n Negara' dalam

"Ya nanti kami menunggu kasus korupsi dana santunan

p"tuniutt iatsa' Apa-apa yang kematian tersebut'

p.rru ait"ii![api' kalau sudah Namun untuk ketiga

il r." gilpi,?"#il"ii a'' i "r'i"' n:l:31 [iJ'li"Xe1ifffi,q
ui ui'iYf,u.u.nv1, 

d": l:,I:iigli ;:l* ru;l5;Y t, lr" 

";n 
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" 
g" i*' 

"'.sva 
s e d an gkan

mantan Kelian Baniar Munduk duu 
"tn"nt"n Kelian Baniar

Ranti,danlDewaKetu-tAyang aibttu Tukadaya yang telah

manranKelianBanlarSarikun-Jitut"ptt"nteriangka'tidak
ing Tulung AgulC' Selai11f11 ada mengembalikan Keru-

rnunt"n iiEti""n sinlar di Desa sial tlep111:-N3l: tunsgu

Tukadava,pihaknyamenga-xut' Ierkembangan' Kami belum

luga ,ei''p'at mengendus-ke-t- bisa katakan apakah ada ter-

erlibatan tiga mantan Kallng iangka lain lali atau tidak"'

a, x"r',ii"iil., ciij*un"t, x": pun-gkasnya.6' ode
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{ BPKPeriksa
Pengelolaan IKN-KIS

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima Tim BPK Rl Perwakilan

Bali di ruang rapat Bupati Klungkung, Senin (2018).

SEMARAPUM, NusaBali
Bupati Klungkung t NY9-

man Suwirta didampingi Sekda
Klungkung I Gede Putu Winastra
dan sejumlah kepala Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD)/
menerima Tim Badan Pemeriksa
Keuangan (qPK) RI Perwakilan
Bali yang dlpimpin IGN Satria
Perwira di Ruang RaPat BuPati'
Senin (20/B). Kedatangan tim
berjumlah enam orang ini un--

tuk'memeriksa kineria tematik
Pemkab Klungkung.

tGN Satria Perwira saatbertq-
mu Bupati Suwirta mengatakan,
timnya datang ke Klungkung
akan melaksanakan tugas Pemer-
iksaan pendahuluan selama 20
hari ke depan. IGN Satria Pet'-
wira menambahkan, PihaknYa
bersama tim akan melaksanakah
pemeriksaan kinerja tematik ter-
hadap pengelolaan fKN-KIS Yang
dibiayai Pemkab Klungkung YEng

(lF}
-/.;'li:r"'.:\

,{.i ". i'f.
tftil#i'iil,:l

'ti1-'iff'

nantinva berfokus Pada sumber
daya p6ngelola ;KN-KIS tersebut.
"Khmi (BPK) akan melaksanakan
penieriksaan pendahuluan se-
lama 20 hari ke depan. Karena
pemeriksaan kinerja, intinYa

' kami akan memeriksa efektivitas
pengelolaan dari f KN-KIS khu'
iusnva di Dinas Kesehatan dan
rumih sakit," jelasnya.

IGN Satria Perwira juga ber-
frarap dukungan dan kerjasama

' dari Pemkab klungkung selama
proses pemeriksaan berlangsung' 

Bupiti Suwirta dalam kesem-
oatan tersebut memerintahkan

' bPD'agar'terus berkoordinasi dan
berkohunikasi dengan baih ter-

, inasuk menyamPaiakan apa Yang
meniadi permasalahan selama
beriitannya I XN-KIS di Klungkung.
Bupati juga memina kePada OPD

vans akan diPeriksa untuk mem-

ireriiapkan dokumen-dokumen
hateri pemerilsaan. 6 wan
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45 SD di BulelengTerima

BantuanBuku
_ -1-

pustakaan sebesar Rp 2,2 miliar.
Namun setelah menjalani proses
tender; anggaran yang terpakai
hanya Rp 1,7 miliar.

"Pengadaan buku ini semua
juknisnya ada di Kemendikbud,
sudah ditentukan semuanya,
buku apa saja sesuai dengan SK
yang diterbitkan. Daerah hanya
diberikan kebebasan mengatur
10 persen diantaranya khusus
untuk muatan lokalnya saja,"
kata dia.

Pihaknya pun mengatakan:
sebelum dibawa ke masing-
masing sekolah yang tersebar di
sembilan kecamatan di Buleleng,
ribuan buku-buku itu akan men-
jalani proses verifikasi selama
tiga hari kedepan. f ika ditemukan
buku yang tidak sesuai dengan,
SK dan tidak memiliki nomor In-
ternasional Standard Book Num-
ber flSBNl, dan dalamkondisi
rusak dapat dikembalikan.

Suyasa pun menjelaskan pros-

es verifikasi buku tersebut di-
saksikan oleh Keiaksaan, Inspe-
ktorat dan juga pihak kepolisian.
Sementara itu dalam penetapan
jumlah sekolah yang mendaPat

bantuan pengadaan disesuaikan
dengan jatah kuota yang diberi-
kan dari pemerinlah pusat.

Selain itu sekolah Yang
menerima bantuan Pengadaan

buku referensi perpustakaan ittt
minimal harus memiliki gedung
perpustakaan, rak buku dan
jumlah siswa lebih dari 60 orang'
Dengan adanya persyaratan
tersebut masih ada 141 seko-
lah yang belum dapat bantuan
pengadaan buku. Karena belum
memiliki gedung perpustakaan
dan jumlah siswa kurang dari
60 orang.

"Memang ada yang gugur
karena belum punya gedung
perpustakaan dan juga siswanYa
sedikit, tetapi untuk pemenuhan
gedung terus dilakukan berta-
hapi'ungkaP dia. Sementara itu
bantuan pengadaan buku kePada
45 sekolah ini pun diharapkan
dapat menunjang literasi seko-
lah, meski sebelumnya sudha
berjalan. Koleksi buku Yang lebih
banyak diharapkan dapat men-
jadi pilihan yang lebih banyak
pada siswa untuk meningkatkan
minat baca. ,& k23

Pengadaan
buku ini semua

juknisnya ada d[
Kemendikbud,

sudah ditentukan
sem ua nya.

SINGARAIA, NusaBali
Sebanyak 45 SD di Buleleng,

mendapat bantuan pengadaan
buku dari Kemendikbud RI. Ri-
buan buku yang sudah sampai
di Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olaharaga [Disdikporal Buleleng

, ini menjalani proses verifikasi
" bersama pada, Sabtu (18/81.

Kepala Disdikpora Billeleng,
Gede Suyasa menerangkan, pen-
gadaan buku dari pemerintah
pusat menggunakan Dana Alo-
kasi Khusus [DAK]. Buleleng
tahun ini mendapatkan jatah
pengadaan buku referensi per-

. NUSAEALI/LILIK SUBYA

VERIFIK.ASI pengadaan buku dari Kemendikbud kepada 45 SD di Buleleng
di Disdikpora Buleleng, Sabtu (18y8).
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Badung Tambah Koleksi Buku
Perpustakaan SD

Senilai Rp I2,4 M

MANGUPURA, NusaBali
Dinas Pendidikan, Kepemudaaair, clan

Olatrraga (Disdikporal Kabupaten-Badung
menggelontorkan anggaran sebesar
Rp 12.450.000.000 untuk pengadaan
buku-buku referensi pada tahun 2018.
Pengadaan ini dalam'rangka menambah
koleksi buku di perpustakaan sekolah,
khususnya jenjang sekolah dasar (SD).
Anggaran pengadaan buku bersumber
dari APBD Badung tahun 2018.

Saat ini pengadaan buku dimaksud
tengah dalam tahap lelang di Layanan Pen-
gadaan Secara Elektronik (PLSEJ. Lelang
dibuka pada Jumat (10/8) lalu dan bera-

khir pada 22 Agustus 2018 mendatang.
"Pengadaan buku yang kami lakukan

adalah buku-buku ilmu pengetahuan
umum, agama, dan lain-lain. Untuk ba-
han bacaan siswa sebenarnya, jadi ini di
luar buku mata pqlajaran," tutur Kepala
Disdikpora Badung I Ketut Widia Astika,
Minggu t12/8).

Buku-buku dimaksud nantinya akan
diserahkan kepada seluruh SD se-Badung.
Khususnya sekolah negeri yang saat ini
tercatat ada 249 SD negeri. "Kami melihat
buku di perpustakaan sekolah (SDl ke-
banyakan sudah tidak lagi relevan dengan
pembelajaran atau kufikulum kita seka-

rans fkurikulum 20L3)' Makanya, kami
oun"va inisiatif untuk menambah koleksi
buku yang ada di perpustakaan sekolah
rup"vi le-bih relevan," kata pejabat asal

reio'bokan, Kecamatan Kuta Utara, itu'
Pensadaan buku ini adalah kali pertama

dilakuian. "lya, ini (pengadaan buku)
baru pertama kali' Karena begini, dana
BOS (ilantuan Operasional Sekolah) yang

dikelbla sekolah itu sudah ada ketentuan
untuk apa saja. Nah, yangtidak bisa dill\tl
kan dana BOS, tentu kami bantu dari APBD

termasuk pengadaan buku ini. Begitu juga

nanti anggaran pemeliharaannya kami
akan siapkan," tegasnya. -6 asa
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