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ii Defisit 31 Miliar
!li Bikin Pemkab danI

lili Dewan Pengeng
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ll TABANAI{, TRIBrN BIILI butpihalceyapunmengandal-

ll - Suasana rapat keria anta- kan bantuan provinsi sebesar

li .a badan anggaran (Bang- Rp lOmiliardandanasenilai

I gar) DPRD Tabanan dengan Rp 13 miliar dari BRSU Ta-

I TAPD Pemkab Tabanan ber- banan, sehingga masih sekitar

ij tangsung alot di Ruang Ra- Rp l8miliar.

il pat Kantor DPRD Tabanan, Namun, di tengah peria-

il Senin (6/8). Pasalnya, APBD lanan, dana yang diandalkan
ll f"banan hingga simester I dari RSUD Tabanan tidak
I] -mengalamidefscitsebesar bisa digunakan karena me-

ll *p +t tvtiliar lantaran turu- rupakan dana untuk pembe-

t] "ya 
potensi Pendapatan Asli lian obat. Sehingga saat ini

i Daerah (PAD). hanya bisa menutupi dengan

tl Hal tersebut membuat ka- €urggara provinsi sebesar Rp

!i langan legslatif dan ekseku- l0 miliar. 'Sementara dari

li UfyangteigaUungdalamTim pusat sudah tidak ada lagi

il Anggaran Pemerintah Daerah kucuran dana, jadi sekarang

ll OAPD) pusing untuk menu- ada defisit sekitar Rp 3l mili-
il tupi defisit tersebut. Adanya ar," sebutnya

ll -ggaran BKK Provinsi sebe- Boping Suryadi mendesak
| $ar Rp l0 miliar mampu me- eksekutif untuJ< mencariJalan

11 l"!"pi:etagial tmg€'i g:fi- keluar unh:k menutupi defisit

ii *itsaatinimasihRp3l ntiliar. tersebut. Menurutrrya, masih

11 Pada rapat tersebut, Ke- banyak potensi daerah yang

I tta Banggar, I Ketut Suryadi bisa dioptimalkan seperti dari

ll langsung menanyakan tak objek wisata. Termasuk ada

ll t rcapainyatargetpendapatan rencana penerapan e-billing

ll daerah termasuk terjadinya untuk tiket masuk. Akibat
fl deffsit yang mencapai Rp 4l terjadinya defisit, TAPD mau-

ll mitjar. "I{arni mohon penjelas- pun OPD harr.s kerjas keras

ll * dariTAPD," tanya dia. untuk merealisasikan target

Il Sekda Tabanan, I Nyo- tersebut.

il man Wima Ariwangsa men- Menerima desakan dan

ll :elaskan, defisit y.ig t.4.at saran dari tim Banggar, Ke-

Il tringga Rp 4l miliar itu dia- pala Bakeuda Tabanan, I
11 kibatkan oleh potensi PAD Dewa Sri Budiarti pun men-

ll .eperti PHR, BPHTB, terma- Jawab dengan nada terpak-
fl "uk 

pemasukan dari DTW sa dan menyatakan siap

li Vang ada di Tabanan yang untuk meningkatkan target

!l tak mencapai target atau pendapatan seperti potensi

ii *enurun. "Memang terjadi dariDTwyangada. Semula,

i] penurunan target pendpat- DTW ditarget memperoleh

i] an seperti dari PHR karena pendapatansebanyakRp6,S

ll berhentinya operasioanl pan milfar dan ditingkatkan men-

fil pacific serta sektor lainnya Jadt sekitar Rp l0 miliar. Ia

Il Juga," katanya. menilai, dengan peningketan

Il t<.pala Bapelitbang IB Wir- target tersebut, akan mampu
I tamaja melahjutkan, awalnya menjawab upaya untuk me-
f l untuk meriutup defisit terse- nutupi defisit. {mpa)
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Perbaikan Ag
Telan Rp 6149 Juta
r Plafon GedungB dan c Rs Mangusada Bolong-bolong
MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Pihak RS Mangusadar rtrd^ r\J lvr4ttRu5dud

*:i:l::g::fl-1T,"fl RSMansusadaBadting memperbaiki be- _--l:lli'lY",':::.
berapa fasilitai yang rusak m€n99anggarKan Daya

l' ""-r"
|s.peiriaircondiiioneriACl.perbatkanA(sebesar-ffififuE|E*I
iPerbaikanACituuntukme-Rp649.000.000.-M
i ningkatkan pelayanan dan

] k"nyamunana pisien mau.

i orn pengunluni. Anggaran itu untuk
| 

.Kerusit<an.nc ini meng- perui-itancompressor, , Perbaikan.

i akibarkan beberapa plafon penambahanfreon,pergantian ditargetkanselesai

ll F:d""g bocor.dan bolong se' 
transistor pcB, ,.,, cg, Ji",n;, setelah akhir Agustus.

I, i::ffiuf:f';'5::"ili1 r*,r",il'i*p,'f,ill'" 
,[:loj,fil$'-'-"''

i li:gi ketidaknyamanan ini. seluruh kabel akan diperbaikiplafon-

I prnax Kb Mangusacla meng- data sistem. plafon,ya.ng rusak

I anqgarkan Rp 64e juta un- "tnol','Jl:n*" r & ii tut< biaya perbaikat",nya. .\ro6Rart' R BU\ BA DR .: . k 
i Q|F If, Dirut RSUD Mangusadaitl urr uL ntJUU lvtall_

f l naAung' dr Nyoman Gunarta dung B dan C," ujarnya saat iki plafon-plafon yang rusak Pejabat pelaksana Telrnts

ll mengatakan, pthak mana- dikonffrmasi, Sabtu (4/8). akibat terkena tetesan air Kegiitan pmg RS Mangu-

ll jemen rumah-sakit tengah l€bih lanjut ia mengata- AC. Selebihnya, kamimohon sada, Ketut KamanJaya me-

ll lemnerbaiki beberapa AC. kan, perbaikan AC tersebut maaf atas ketidaknyamanan ngatakan, 
"ttgg"tatt 

iontrak
ll Bahkan pihaknya-mengata- sudah tahap pengerjaan. ini," jelasnya. senlainp O+g.bOO.OOOterse-

trl l.*. perbaikan AC int tidak Bahkan dalam anggaran Dia mengatakan, perbaik- but meliputi perbaikan com-
[l hanla pada AC yang terlihat kontrak pihak rumah sakit an AC di nS Uatrgusida tna- pressor, penambahan freon,

il y*l?"yangmengakibat- telah mengeluarkan dana Rp sih berlangsung hingga saat pergantian transistor pCB,

ll kan plafon bolong. Namun 649.000.000 yang diambil ini. ta mengatakan, pirbaik- main Cs, strainer, fuse/re-
ll kini untuk meningkatkan pe- dari dana pemeliharaan per- an AC ini Aitargettan selesai aktor dan perbaikan seluruh
ll layanan, perbaikan AC dila- lengkapan kantor yang ber- akhirAgustus.;Perbaikan ini kabel data sistem.

Ii k+3" pada Gedung B dan C. sumber dari BLUD RS. ditargetkan selesai Agustus 'Semua bagian AC akan
ll . Y"1d*ySplafon-yangbo- 'sementara kan semua ZOIA.setetatritulaniulkami kami perbait'i. Supaya fa-
ll !g"q akan diperbaiki nanti. AC ini (Gedung B dan C) kta perbaiki plafon. Jaii akhir silitas yang aiUeritran Uaat
f;l t<inl kpj $an perbaiki se- perbaiki. Setelah selesai per- Agustussudahselesaiperba- mengginggu kenyamanan

f l Tt" AC dululang ada di ge- baikannya, baru kita perba- ikanAC dan plafon," uJamya. pasien" 
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Transfer Dana Desa Tahap lll
Dipastikan Molor

BANGLI, TRIBUN BALI
- Transfer Dana Desa (DD)
tahap III dari Rekening Kas
Umum Negara (RKUw) te
Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD), dipastikan molor. Ini
disebabkan laporal realisasi
serapan kegiatan di masing-
masing desa belum selu-
ruhnya mencapai 75 persen
meski telah melebihi batas
ketentuan.

Sekretaris Badan Keuang-
an, Pendapatan, dan Aset
Daerah (BKPAD) Bangli,
Anak Agung THsna WiJaya
menJelaskan penyaluran DD
di tahun 2018 berbeda de-
ngan tahun sebelumnya. Ta-
hun lalu transfer DD diba$
dua tahap yakni 60 persen
dan 40 persen. Sementara di
tahun 2018, penyaluran di-
bagi tiga tahap.

Total Pagu DD tahun 2018
sebesar Rp 52 miliar. Jumlah

ini dibag dalam tiga tahap,
pertama Rp 10,571 rniliar, ta-
hap kedua Rp 21,143 miliar,
dan tahap ketiga Rp 2l,lg0
mtliar," jelasnya.

Realisasi peyaluran DD
pada tahap pertama dan ke-
dua dtakui sudah 100 per-
sen, hanya saJa laporan reali-
sasl serapan dafl 68 desabe-
lum mencapai target minimal
yaknl 75 persen. "Harusnya
mastng-masing desa sudah
melaporkan reallsasi serap-
an 75 persen, tapi hingga ba-
tas aliftir per tanggal 7 Juni,
realtsaslnya Justru maslh 69
persen," bebemya.

Mantan I(abag Umum Set-
da Bangli mengungkapkan,
realisasi penyerapan dana
desa tak kunJung mencapai
batas mtnimal 75 persen. [Ial
lni befpengaruh terhadap se-

Jtrmlah kegiatan di desa lain
yang dibtayai menggunakan

DD. Sebab, pengamprahan
masing-masing tahapan
dana desa waJib menuntas-
kan laporan sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 48
Tahun 2017.

Jika terus terlambat. im-
buhnya, akan berbuntut
Juga pada pencairan DD dl
tahun bedkutnya. "Dampak
lain Jika laporan serapan te-
rus molor J r gr berpengaruh
pada potongan Dana Alokast
Umum (DAU) ke depannya
sebagai sanksi," tegas Tfisna.

Terhadap kondisi tersebut,
pihaknya berharap htngga
pekan kedua bulan ini, ke-
kurangan laporan realisasi
s€rapan sebesar 6 persen bisa
segera dtlaporkan pada Dlnas
Pemberdayaan Masyarakat
Desa [PMD), serta melampir-
kan tembusan laporan terse-
but ke BKPAD untuk segera
diteruskan ke pusat. (mcr)
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Pemasangan dttarget 40
unit, tersebar dl ttga desa
tersebut. Namun yang terpa-
sang 38 unit dan parahnya
proyek biogas int setelah di-
cek ternyata sama sekali ti-
dak termanfaatkan. Padahal
per satu unitnya, proyek ter-
sebut bemilai Rp 22Juta.

Pihak keJaksaan melihat
ada pekerJaan yang tidak
sesuai dengan petunJuk pe-
laksanaan dan petunJuk tek-
nis dalam proyek btogas ini.
Dengan demllitan proyek ini
pun tidak bisa termanfaat-
kan. (nft)

pan Tersangka

PROSES penyelidikan dan Berita acara pemeriksaan (BAp) kasus
dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida tahun 2014, sebe-
narnya sudah rampung saat Kasi Pidsus Kejari Klungkung dipim-
pin oleh Meyer Simanjuntak.

Pihak kejari sebelumnya hanya menunggu hasil audit BpK un-
tuk tetapkan tersangka. Kejari pun sudah mengantongi nama ter
sangka dan tinggal mengumumkannya saja. Kasus inijuga me-
nyeret nama lebih dari satu tersangka.

Selain penerima bantuan biogas, Kejarijuga memeriksa peja-
bat Eselon ll (setingkat kepala dinas), Eselon ill (setingkat kepala
bidang), dan termasuk anggota DPRD aktif beserta istrinya kare-
na terlibat sebagai pemborong. "Penetapan tersangka nanti me-
nunggu hasil ekpos perkara itu," ujar Kasi Pidsus Kejari Klung-
kung, I Kadek Wira Atmala. (mlt)

Ekspos Perkara

Peneta

Tunggu

Kerugian Proyek
Biogas Rp 729 Juta
r K*iarfi Kilu*mg[kung Terimm ffimstil Audlt darfr ffipK

I Kasu$ ffiffi#ffi*ffi Korup$i dn frflrusa Penida
t- SEilANAPUBA, TNIBUI|

BIILI - Kasus dugaan ko-
rupsi proyek biogas di Nusa
Penida tahun 2014 mema-
suki babak baru. Kejaksaan
Negeri [KeJari) Klunglnurg te-
lah menerima laporan hasll
keru$an negara dari Badan
Pengawas Keuangan @PI!.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus
KeJari Klungkung, I Kadek
Wira AtmaJa menJ elaskan, la-
poran hasil keru$an negara
terkait kasus tersebut turun
pada 20 Juli 2018 lalu. Dari
hasil audit BPK, kerugian
mencapal Rp 729.912.654.
"Dalam waktu dekat ini,
kami akan ekspos perka-
ra bersama tim," ujar Wira,
Jumat (3/8).

Namun jika saat ekspos
.perkara nanU dipandang ada
hal yang masih kurang, Ke-

Jart Klungkung akan kembali
memanggil pihak-pihak ter-
kait sebelum nantinya dila-
kukan penefapan tersangka.
'Uika masih ada hal yang di-
anggap kurang, tidak menu-
tup kemungkinan kami akan
kembali memanggil pihak-
pihak yang terlibat terkait
kasus Ari," kata dia.

Kasus inl berawal dari te-
muan tahunan BPK. Temu-
an tersebut menyatakan ada
proyek tidak termanfaatkan

di Kecamatan Nusa Pendia.
Setelah didalarnj, proyek ter-

. sebut merupakan pemasang-
an btogas senilai Rp 890juta
yang bersumber dari DAK
Kementerian ESDM dan darn
pendampin$ dari Pemkab
Kungkung I0 persennya.

Leading sektor proyek ini
ada pada Badan Pemerda-
yaan Masyarakat. Pemerin-
tahan Desa, dan KB. Proyek
pemasangan biogas ini di-
ke{akan tahun 2014 dengan
sasaran tiga desa yakni Desa
Kutampi Kaler, Desa Kelum-
pu, dan Desa Sakti.
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