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Jernihkan Air, PDAM Beli
B ah ar| I<im La RP 8,7 Mil Lat

Mangupura (Bali Post) -
PDAM Tirta Mangutama

Kabupaten Badung membeli
bahan kimia untuk men-
iernihkan air Yang akan
disalurkan ke masYarakat.
Pensadaan bahan kimia
berripa poly alumunium
chloride dan gas clor terse'
but dianggarkan RP 8'7
miliar dan telah masuk
tahap tender.

Dilektur Utama PDAM
Tirta Mangutama Kabu-
paten Badung Ketrrt Golak,
Mineeu (13/1) kemarin me'
nyaipaikan, bahan kimia

ini untuk Pengelolaan air
bersih di dua kawasan,
vakni di Instalasi Pengola-
iran Air (IPA) Belusung dan
IPA EstuarY Dam Produksi
I. "Bahan kimia tersebut
untuk menetralisir air agar
lavak disalurkan ke kon-
sumen. Nilai tendernYa
sudah berdasarkan kajian'
dan bahan kimia tersebut
digunakan selama setahun,"
ungkapnYa.

buri alta yang diPeroleh
di web lelang barang dan
iasa KabuPaten Badung di
Lavanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) KabuPat-
en Badung, ada dua bahan
kimia yang ditenderkan,
yakni bahan kimia PolY
ilumunium chloride dan
bahan kimia gas clor. Untuk
oolv alumunium chloride
diienderkan sebesar RP 5

miliar, sedangkan gas clor
senilai Rp 3,7 miliar' Tender
dibuka sejak 10 Januarr
2019. "Dengan Produksi
air bersi.Lr ini, tentunYa ada
tarset di tahun 2019 Yakni
keriaikan jumlah Pelang-
gan," katanYa.- Peiabat asal Desa Soban-

qan itu menerangkan, target
untuk pelanggan baru di 2019
sebanyak 2.000 Pelanggan.
Saat ini pelanggan sebanYak
?1.600 pelanggan. Jika tar.
get tersebut tercaPai maka
fumlah pelanggan di tahun
2019 akan sebanyak 73.600
pelanggan.- "Kijian usaha baru juga
telah dilakukan seperti Pem-
buatan air minum dalam
kemasan. Semoga bisa di'
lakukan secara cePat dan
akurat, sehingga PDAM Ba-
dung bisa terus melakukan
inovasi," jelasnya. (kmb27)
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Dua Kadus Ditetapkan sebagai Tersangka

penetapan tersangka ini,
i"a""nv^ langsungiitahan
dan segera dilimpahkan ke
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Jembrana. (kmb26)

KADUS KORUPSI-Duc ohnun.hadus ditetaphan oleh sat Reshrim Polres Jembrana
sebagai tersangha kasuc horupsi aantunan dana hematian

antaranya ada be
warga yang memn
kan kembali, ada j
j'ang masih hidupyang maeih hidup dibuatkdn
berkas meninggal.

Selanjutnya, setelah

Edisi :
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Negara (Bali Post)
S-etelah menjerat oknum PNS di Dinas Sosial Kabup4ten-Jembrana hingga

ke meja hijau,?olres Jembrana pada Jumat (18/1) kemarin menetapkan dua
oknum kepala dusun (kadus) di Desa Tukadaya Kecamatan M,elaya mgnjldi
tersangka- kasus korups i Santunan Kematian. Tersang_ka den_gan 

- 
in isial

I GedJAs dari Baniai Munduk Ranti dan IDKA dari Dusun Sarikuning
Tulungagung ini di[etahui bersekongkol dergan terpidaTa korupsi Indah
Suryaningsih (oknum PNS) membuat data kematian fiktif dengan tujuan
mencairkan daira santunan kematian.

' Wakapolres Jembrana masyarakat. Sedangkan dua maka pembagiann-y4,-Indah
Kompol Komang.Budiartha tersingka kadus ini mem- Rp 80-0 ribu dan kadus Rp
diMapolresJembranakema- buat pengajuan seolah-olah 700ribu.
rin m-engatakan, penetapan ada warga yang mening- Santunan kematian yang
I Gede i,s dan tbKe sel- gal dunil. Setelah nanti merupakan program Pemk'
aeai tersangka merupakan danasantunantersebutcair, ab Jembrana menganggar-
k6lanjutan ?ari tersingka maka akan dibagi sesuai kan Rp 1,5 juta un-tu! setiap
sebelumnya yakni lndah peran masing-masing. warga per,ringgal.. Dengan
suryaningsih yang sudah - Pembagiannya, apabila adanya kerja saTa ini, maka
leln autir divoniJ empat Indah yang membuat doku- dana santunan ini bisa lolos
tahun enam bulan penjaia. men filtif, maka mendaqat- hingg-a ratusan berkas. "Jadi

Indah bertugas sebagai kan bagian Rp 1 juta dan mereka ini bekerja'F-ama,
u""ififutor, yiktri nttir.k kadus henerima Tasing- Indahberperanvntriklne.lo-
memverifik.ri datt -"*- masing Rp 500 ribu. Namun loskan," terang Btid\iarta.
validasi dokumen pengajuan bila dua kadus tersebut yang- Selama kurun waktu se-

santunan t<emaiiai darl membuat dokumen fiktif tahunmulaiJanuarisampai



'[*J 
TJil;J; 

'['T -*,.*''']"/;x(

Satu unit peralatan uj

d Diang
I

il.dn Rp lj8 Miliar,
Dishub Ta

|uh Alat Uji Kendaraan
Tabanan (Bali Post) - | adp alatnya," terangnya. pelaydnan pengujian kenda-

Satu unit peralatan ujf [t{amun deniikiin, sem- raan, dalam menciptakan
kendaraan (uji kir) tahun inl ' bafi menunggu pemasangan kendaraan yang berkese-
direncanakan dipasang dl peframbahan utui 

"1i. 
alaiuJi lamatan. "selami ini tetap
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Tabanan (Bali Post) - .l adp alatnya," terangnya. pelaydna! pengujian kenda-

Kendaraan (uJl krr) tahun rnl ' bafi menunggu pemasangan kendaraan yang berkese-
direncanakan dipasang dl peframbahan utui 

"1i, 
alaiuji lamatan. "selami ini tetap

lokasi uji kendaraan bermo- lafoa tctap dimanfaatkarl. dilayanidengan memanfaaf-
tor. di Di4ps_Perhubungan Selama ini, lanjut kata AguJ. kqn tenaga petugu", sehinggaLor ur .ur4FS rernuDungan Delama rrlr. lanJut kata Agus. Kan tenaga petugas, sehrngga
Kalupaten Tabanan. Pen' un]tuk k'-'giatin penguj"ian akurasidalimkorelasi peii-k-
gadaan peralatan uji kenda- kelaikan liendaraan 6ui-o- sanaan pepgujian belum
raan tersebut. saat ini masih, tor belum maksimal lantaran optimal," teranqnya.raan tersebut. saat ini masih, tor belum maksimal lantaran optimal," terangnya.
persiapanproseslelang.Nilair alat uji yang dimiliki be- Hal senada disampaikan
anggaran yang dipasangl lurp leirgkap.-"Saat ini baru petugas pengujian Ketut
sebesarRp 1,8 miliar. I terJpasang_da! terkalibrasi Pujiantara. Menurutnya,

Kepala Dinas Perhubun.l yaltu <zrr' lood (timbangan) meski selama ini sudah ada
gan Kabupaten Tabanan Drs. dan breol.: tester (tes pengere- alat uji kelaikan kendaraan,
I Made Agus Hartawiguna, ma_1),"jelasnya. memangbelqmbisasepenuh-
Selasa (15/1) kemarin men- pntuk memenuhi alat nyamaksim4l.Bahkanuntuk
gatakan, penambahan alat uji dasar di tahun ini akan pengujian juga ada bagian
uji kir ini nantinya akan dilpngkapi beberapa alat yang masih dicek secaraka-
dilengkapi dengan elektroni- uji lainnya. seperti side slip sat mata. Bahkan untuk pen-
fikasi sistem sehingga lebih tesle_r u'ilh XG cabinet, gas gujianemisigasbuangmisih
mempermudah dalam mem- a.nplyzer u'ith XG cabinet, bekerja sanria dengan pihak
berikan pelayanan kepadaj diepelsnuthetester,headligh.t ketiga. Di satu siii iumtatr
pemohon. Dari data yang' fe-sder. dausoundleveltester. kendaraan yang melakukan
ada, dalam sehari rata-rata "Sekalian nantinya kami uji laik kenharian rata-rata
jumlah kendaraan yang di- ak{n lakukan elektronifikzisi mencapai 100 unit tiap harin-
lakukan pengujian di angka sislem, jadi lebih praktis lagi ya. "Jadi nanti jika sudah
80 sampai 100 unit kenda- pellayanan ke masyarakat datang penambahan alat
raan, didominasi angkutan perfrohon," ucapnya. uji, tentu sangat membantu
barang. "Untuk pengadaan ,llenumtnya, penambahan sekali apalagi akan dilaku-
alat uji, saat ini sedang mem- alat ujiini merupakan upaya kan secara sistem sehingga
persiapkan tender, target Pedrkab 'Tabanan melalui lebih praktis dan mudah,"

;ertenSahan 
tahun sudah Dishub untuk mewujudkan ucapnya. (kmb28)
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rbekel Gadu gan
Din naktifkan Se entara

Tabanan (Bali
I Wayan

bekel Desa
Per-

Keca-
matan Sglemadeg
7 Januari 2019 di
sementara dari ja tannya.

itetap-
sebagai

tersangka kasus pu . pada
20 18.pertengahan Okto

Selanjutnya tugas r kewa-
diam-jiban sebagai perbe

bil alih Sekdes sar i ada
putusan hukum teta

Penyerahan SK B ter-
kait pemberhentian
tara itu dilaksanakt

Hal ini menyusul
kannya Muliartana

(16/1) kemarin di rua
Asisten II Bidang
nomian dan
Setda Tabanan. di
Kepala Dinas

sebagai p,erbekel dihentikan
sementara dan pelaksanaan
tugas dilakukan oleh sekdes,"
imbuhnya.

Jika dalam putusan penga-
dilan yang bersangkutan din-
vatakan bebas dari tuntutan
Lukum, maka haknya akan
dikembalikan, termasuk dire-
habilitasi nama baiknya dan
kembali nnenjadi perbekel.
"Kami harap proses hukum
bisa berjalan baik sesuai
aturan," terangnya.

Miarsana menyebutkan,
kejadian ini hendaknya jadi
pembelajaran bagi para per-
bekel lainnya untuk lebih ber-
hatihati dalam menjalahkan
pemerintahan dgsa. Apalagi
penerintah desa diberikan
kewenangan dan keleluasaan
dalam mengelola clesa dengan
bantuan keuangan pusat
yang nominalnya relatif be-
sar. "Lebih intensifdan serius
Iagi mencermati ketentuan
penyelenggaraan' pemerin-
tahan desa, termasuk penge-
lolaan keuangan desa mulai
APBDes serta administrasi
keuangan desadan mencer-
matl apa saJa Kewenangan

Rabu
kerja
reko-

n

DIBERHENTIKAN SEMENTARA - Wayan Muliartqna
(tengah) uaai menerima SK pemberhen(ian sementara
yang d,ieerohhun oleh Aeisten II Setda Tobanan Wayan
Miareana, Rabu (16/1) hemarin.

dan Masyarakat Desa Roemi
Liestyowati dan Camat Sele-
madeg Timur I Gusti Putu
Ngurah Rai Darma Utama.
Usai menerima SK peEronak-
tifan sementara, Wayan Mu-
Iiartana keluar dari nfangan
Asisten II dengan raut wajah
pasrah. Tidak banyak kata
yang keluar dari mullutnya.
Bahkan setelah menQnang-
kan diri selama belerapa
menit di lobi kantor BuPati
Tabanan, dia langsung berge-
gas pergi.

Sementara itu, Asisten Per-
ekondmian dan Pembangunan
Setda Tabanan I Way4n Mi-
arsana menjelaskan, p(mber-
hentian sementara peicbekel
diatur di salah satu pasal Per-
da No. 5 Tahun 2016. Intinya,
perbekel yang terlibat kasus
hukum akan diberhentikan
sementara dari jabat{nnya
sampai ada putusan htrkum
bersifat tetap (inkrachtl. Hal
ini dilakukan untuk me4rberi-
kan kesempatan kepadq yang
bersangkutan untuk mepgha-
dapi proses hukum. "Hak-hak

di al
itu r

atas
dan

erupakan kontribusi

Bali Post/bit

desa. Jangan sampai keluar
atalu melampaui kewenangan
ya4g dimiliki," tegasnya.

$eperti diberitakan sebe-
lumnya, Wayan lVluliartana
ditqtapkan menjadi tersangka
kas[rs dugaan pungli galian
C di Desa Gadungan; Pen-

!-q$r9-Ltl-'hfl si-2-9Lq

tla I Fastl
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-
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Bangli (Bali Post) -
^ Masyarakat di Kabupaten
Bangli dalam waktu aekat
akan bisa menikmati in-
ternet secara gratis. Sebab
sesual rencana, pemerintah
akan melakukan pemasan-
gan WiFi gratis di ratusan
titik. Adapun tempat-tempat
yang. re-ncananya akan dipa-
sagsi WiFi gratis yakni desa
pakraman. puskesmas dan
oDleK wrsata.
_ ^Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
(Komimfosan) Kabupaten
Bangli Ni Wayan Manili men-
gatakan, pemasangan WiFi
gratis di Kabupaten Bangli
akan dilakukan tahun iii.
WiFi gratis ini merupakan
bantuan Pemprov Bali. Un-
tuk memasang WiFi eratis
di Bangli, angga"an y"ang
disediakan -Rp 

t, igO
miliar.

T0tal ada 2t8 ti-
tik yang rencananya
akan dipasangi WiFi
gratis..-Rinciannya :

168 titik di wilayih
desa pakraman, 12
titik di puskesmas
dan 38 di objek wi-

WiFi Gratis Dipasang di Ra san Titik
untuk mempermudah dan

' 5

ma
int
me
tan;

i sisi lain, Manik men-
ga(ui bahwa belum semua
wilayah di Bangli bisa ter-
j anp\1 u sinya l. s*eluler/inter-
ne{ alias blank spot.Iftndisi
itu Teny-ebabkan masyara-
l--a J: 'l r ., ,kat- di wilayah itu kesulitan

misalriyaf "

Kepala Dinas
Komimfosan Bangli

NiWayan Manik

ri pembangunan pemer-
n dengan cepat melalui
.ia sosial misalnya," ka-

berikomunikasi melaiui tele-
po1 seluler. Adapun wilayah
yang dimaksud seperti D-esa
Stkin,-Subaya dan beberapa
wilayah lainnya di Kinta-
mani.

-_-.M.engenai pemasangan
WiFi gratis di daerah ying
blank spot, dia mengaiaki
secara teknis hal itu akan
ditangani PT Telkom sebagai
pihak yang telah ditunjirk
Pemprov sebagai rekanan.
"Apakah mereka nanti mem-
bangun tower atau cara lain-
nya, itu nanti Telkom yang
meTikirkan," pungkasnya.
(kmbaO)

"Dengan dipaspngiWiFi
gratis, masyalakat bisg
mengakses irrfoxmasi
pembangunatl pemer.

intah dengan cepat
melalui meclia gosial,

sata. "Titiknya sudah
ditentukan Pemerin-
tah Provinsi, sekarang
masih sedang disurvei
oleh Telkom," ujarnya.

Dijelaskan Manik,
[uJuan utama pema-
sangan WiFi gratis

Edisi
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+/Olah Air B aku, P DAN,I BXA""g
D'el_qqi q Bahan Kimia Rp B, 5 Mili

MANGUPURA. ttrr"S";
Di awal 2019 ini, Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama
Kabupaten Badung, memasang target
meraup sebanyak 2.000 pelanggan baru.
Demi mengejar target tersebut, berbagai
upaya tengah dilakukan, salah satunya
dengan mengoptimalkan pengolahan air
di Instalasi Pengolahan Air (IPAJ Belusung
dan IPA Estuary.

Untuk itu, PDAM menyiapkan paket
pertama pengadaan bahan kimia PolyAlu-
minium Chloride (PACJ untuk pengolahan
di IPA Belusung dan IPA Estuary senilai Rp
4,9 miliar. Sedangkan paket kedua adalah
pengadaan bahan kimia gas chlor untuk
pengolahan di IPA Belusung dan IPA Estu-
ary senilai Rp 3,6 miliar.

Saat ini. pengadaan tersebut telah
masuk dalam proses tender di Layanan
Pengadaan Secara Elektronik ILPSE)
Kabupaten Badung. Tender telah dibuka
sejak 10 f anuari 20L9, d,an akan berakhir
padatT Januari 20L9.

Hingga Minggu (13 /1) sore, sudah ada
lima rekanan yang menyatakan bermi-
nat atas tender pengadaan bahan kimia
gas chlor. Sedangkan, bahan kimia Poly
Aluminium Chloride (PAC) masih nihil.

Kendati begitu, masih ada waktu hingga
beberapa hari ke depan.

Direktur Utama PDAM Tirta Mangu-
tama Ketut Golak, mengatakan pengadaan
bahan kimi untuk pengolahan air bersih
di IPA Belusung dan IPA Estuary yang
terletak di Denpasar tersebut merupakan
bagian dari mengoptimalkan pengolahan
air. Menurut dia, dengan bahan kimia da-
pat menetralisir air agar layak disalurkan
ke konsumen.

"Pengadaan bahan kimia ini untuk
setahun dan sudah berdasarkan kajian.
Sekarang sedang proses tender di LPSEi
ucap Golak, Minggu (1.3/1).

Penjabat asal Desa Sobangan, Kecama-
tan Abiansemal, itu berharap dengan
mengoptimalkan pengolahan air di IPA
Belusung dan IPA Estuary, produksi air
bersih lebih maksimal. lni juga merupakan
upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Menurut Golak PDAM pada tahun 2019
menargetkan tambahan sebanyak 2.000
pelanggan baru. "Saat ini kami miliki
7 L600 pelanggan. Jika nanti target 2.000
baru pada tahun 2019 tercapai, maka
total sebanyak 73.600 pelanggan," kata
Golak.6 asa

Edisi

I Ketut Golak
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RSUD Siapkan GedungRawatlnap Baru
* Pernkab Pakai Dana dari Pinjaman Jangka Panjang

Areal parkir
sementara

dan gedung
serta pavilion

Mahottama akan
dibongkar menjadi

areal berdirinya
bangunan rawat

inap kelas 1 dan 2.

SINGAMIA, NusaBali
Pemkab Buleleng tengah mer-

ancang meminjam dana guna
merealisasikan rencana pemban-
gunan gedung rawat inap kelas
1 dan 2 RSUD Buleleng. Saat ini,
Pemkab masih menghitung ke-
butuhan dana dalam pembangu-
nan tersebut Sambil menunggu
kebutuhan dana, Pemkab juga
akart menyiapkan draf Perdaakart menyiapkan draf Pe
piniaman dana tersebut sebtpinjaman tersebut sebagai
dasar hukum.

Gedung rawat inap kelas
1 dan ? akan dibangun di

sisi utara memanfaatkan la-
han yang kini dijadikan areal
parkir sementara. Dari areal
ini, gedung rawat inap kelas
1 dan 2 di bangunan ke timur
dengan dengan mengorbankan
gedung rawat inap VIP Mahot-
tama. Pavilliun VIP Mahottama
juga dibongkar. Sehingga nanti
gedung rawat inap tersebut
berdiri dengan dua atau tiga
lantai. Saat ini, rencana pem-
bangunan gedung rawat inap
itu masih pra-design.

Nah, untuk bisa memban-

gun dalam satu tahun angga-
ran, Pemkab berencana mem-
injam dana ke salah satu BUMN
vakni PT Sarana Multi Infras-
iruktur (PT SMI). Pajaman itu
memiliki waktu pengembalian
yang cukup panjang bisa den-
gan 5 tahun anggaran. Di samp-
ing itu, bunga pinjaman juga
dinilai cukup rendah.

Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana, dikonfi rmasi Min-
ggu (13lf) menjelaskan, pemin-
jaman dana kepada PT SMI men-
jadi salah satu alternative yang

paling realistis dalam melaksan-
akan pembangunan fisikdengan
dana yang besar. Disebutkan, PT
SMI menawarkan kredit lunah
yakni tingkat pelunasan ringan,
bunga rendah, hingga berjangka
waktu panjang.

Baginya, melakukan pem-
bangunan fisik degan nilai yang
besar dengan sistem pinjaman
dari BUMN tersebut dirasakan
akan lebih menguntungkan.
"lni lebih baik, kita pinjam di
awal sehingga pembangunan ifu
mendapat kepastian anggaran

dan bisa dituntaskan sesuai
rencana. Nanti tinggal mengang-
garkan nilai pengembalian tiap
tahun anggaran," jelasnya.

Terkait dengan sejumlah
perqraratan dan perangkat yang
dibutuhkan termasuk Perda Bu-
pati Agus Suradnyana mengaku
akan menyiapkan hal tersebut.
Hanya saja saat ini, masih men-
unggu tahapan pra desain oleh
pihak RSUD Buleleng untuk
mengetahui kebutuhan dana
secara pasti. "Perangkatnya
dan Perdanya memang harus

kita siapkan, Yang pasti model
aturannya diikuti saja, yangjelas
semua sesuai regulasi," ujarnya.

Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana juga yakin jika
kemampuan Keuangan daerah
Buleleng mampu untuk mem-
bayar angsuran baik pokok
termasuk bunga yang nantinya
ditawarkan oleh PT SMI. "Kare-
na bunganya lunak dan waktu-
nya panjang bisa 5 tahun, Saya
rasa bisa membayar angsuran
pokok dan bunganya melalui
APBDi imbuhnya.6 k19
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. Penerima Santunan
Bertambah B Ribuliwa

MANGUPUM, NusaBali

.Pemkab Badung menggel_
onrorkan anggaran dari ApBD
Induk 2019 sebesar Rp 200
miliar untuk program perlind-
u.ngan sosial khusus lanjut usia
(lansia). Sesuai data daii Dinas
Sosial.Kabupaten Badung total
penerima sanfunan pada tahun
ini bertambah sekitar 3 ribu
jiwa. Sebelumnya pada 201g,
penenma santunan sekitar 13
ribu jiwa, sekarang menjadi 16
ribu iiwa.

K6pala Dinas Sosial Kabu-
paten Badung Ketut Sudarsana,
mengatakan penerima santu-
nan lansia di Gumi Keris men_
galami peningkatan cukup sig-
nlnKan lantaran bertambahnva
usia warga Badung. "Tahun latu
yang usia 71 tahun, tahun ini
memasuki usia 72 tahun. Jadi
secara otomatis masuk kriteria
penerima santunan,,, ujarnya,
Rabu (1611J.

Sudarsana membantah bila
membengkaknya data peneri-

ma santunan lansia, sebab ada
warga tercecer dari pendataan
sebelumnya. Mantan Kepa_
la Badan Lingkungan Hidup
baaung ltu menegaskan jika
penambahan dati penerima
santunan lansia lantaran ban_
y"l. 

ry1rg? Badungyang masuk
usla /t tahun. "Jadi, saya tegas_
kan tidak ada warga iercecer.
Karena faktor beriambahnva
usia saja," tandasnva.

Pada 201,9, lanjut Sudar_
sana, total anggaran untuk
lnellyantuni lansia senilai Rp
200 miliar yang bersumbei
dari APBD induk. "lni diproyek-
sikan untuk saru tahdn;ng-
gar.an, tapi tetap kami akan
evaluasi pada ApBD perubahan
2019 nanti," katanya. Dikata-
kannya, total anggiran santu-
nan lansia pada 2018 sebesar
Rp 54 miliaa santunan mulai
diberikan per September 201.8.

Mengenai nominal santu-
nan tetap tidak ada perubahan,
yakni Rp I juta per orang,

Pancairan bantuan langsung
masuk ke rekening misingl
masing penerima.

. Bantuan perlindungan so_
slat untuk lansia ini merujuk
Peratural Bupati Badung No-
mor 38 Tahun 2018. Mereka
yang masuk kriteria penerima
santunan Iansia adalah lansia
paling rendah berumur 72
tahun atau lansia berumur
60 tahun ke atas yang masuk
katego-ri tidak berdaya (bed_ridden). :

, Adapun persyaratan pen-
cluKung, yakni penerima se_
dang tidak menerima pensiun/
sant!nan pemerintah mapun
lembaga sosial, dan bukan
lanjut usia yang menjadi bi-
naan dan tanggung jawab
panti sosial Tresna Werdha
atau panti sosial. Memiliki KTp
Badung, fotokopi KK Kabu_
paten Badung yang tercantum
nama lansia, fotokopi buku
tabungan BPD Bali atas nama
lansia penerima. iqr asa
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PMD Koordinasi ke Kejaksaan

Didesak jika Perbekel Ashai
ri benar ditetapkan sebagai
tersangka, Sirbur menYebut,
pihaknya akan membuat kajian
terkait pemberhentian sebagai
perbekel. Kajian ini terkait
ancaman hukuman.'Apabila
surat dari kejaksaan dengan
status sebagai tersangka su-
dah kelual maka kami akan
membuat sebuah kajian. Kalau
disangkakan lebih dari lima
tahun va diberhentikan. Pem-
berheniian sementara juga ada.

f adi mohon maaf saia, sebab
Senin baru sava alian melaku-
kan jemput bola mendatangi
Kejari," ielasnya.

Menurut Subun Proses Pem-
berhentian daPat dilakukan
setelah ada kePutusan ikrah
dari Pengadilan. Selama Proses
hukum di Pengadilan, meng-
hindari kekosotrgan jabatan

lanuari 2019 ialu. PenetaPan
tersangka setelah'tim Kejari
Buleleig mengantongi. nilai
kerugian negara dalam kasus
terselut. Diduga ada mark uP

dalam Pembangunan kantor
desa senilai RP 295.525.990,
sebagai kerugian negara.

Kisi Tindak Pidana Khusus
f Pidsus) Keiari BulelengWaYan
benin tidat menamPik Pihakn-
va teiah menetaPkan tersangka
ialam kasus dugaan tindak
pidana koruPsi Pembangunan
kantor Desa Celukan Bawang'
Hanva saia, GeniP menYebut
tersingkanYa berinisial MA'
Kon<ln"inisial MA itu adalah
nama Muhamad Ashari. "Me-

manq sudah kami tetaPkan
tersJnekanYa berinisial MA'
Sekaraig kami masih meleng-
kapi berkas keterangan saksi-
saksi," I<atanYa. &t kl9

Terkait Perbekel Celukan Bawang Tersangka

SINGARAIA, NusaBali
, Dinas PemberdaYaan
fMasyarakat Desa (PMDI
isegera berkoordinasi dengan
Kejaksaan Negeri (Keiaril
Buleleng, terkait PenetaPan
Perbekel Celukan Bawang,
Kecamatan Gerokgak, Muham-
mad Ashari sebagai tersangka
kasus dugaan Pembangunan
Kantor Desa Celukan Bawang.
Koordinasi tersebut dalam
rangka memastikan Peneta-
pan-Pet'bekel Ashari sebagai
tersangka.

"Kami belum bisa memasti-
kan, kami akan koordinasikan
dulu ke Kelaksaan, karena be-
lum ada tembusan surat Pen-
etapan itu, jadi kami akan cek
kebenarannya," kata KePala Di-

r nas PMD KabuPaten Buleleng
Made Subur saat ditemui di
*1"t kerjanya, Kamis (17l 1l

maka iabatan Perbekel akan di-
isi dengan Plt. Ashari diPerkira-
kan masa iabatannYa sampal
tahun 2019 ini.

Sementara ditempat ter-
pisah, BuPati Buleleng Putu
Agus SuradnYana iuga mengaku
b6lum mendapat surat tembu-
san PenetaPan Perbekel Ashari
iebigai tersangka' Namun jika

benai telah ditetaPkan sebagai

tersangka, Ashari. disarankan'
mematuhi Proses hukum Yang"ada. 

"SaYa belum baca surat
iembusinnYa. SaYa baca di
media beliaJ jadi tersangka' Ya

sava sarankan ikuti saia Proses
trdkum dan semua akan berja-
lan sesuai mekanisme," katanYa

sinskat.
SebelumnYa, Perbekel Ce-

lukan Bawang, Muhammad
Ashari telah ditetaPkan seba-

gai tersangka sejak tanggal 3

tdisi
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- Kata dia, dari hasil Inspe-
ktorat itu, polisi akan mempela-
jari apakah ada unsurkerugian
legara atau tidak. "Mdrpang
disana ada kerugian negara,
tapi penghitungannya ma-
sih kita tunggu inspektorat.
Apakah digunakan sendiri,
untuk kepentingan desa adat
atau kepentingan lain. Kami cek
melalui Inspektorat " jelasnya.

Deny mengaku, penanga-
nan kasus korupsi memang
butuh waktu yang lebih laml
ketimbang kasus pidana lain-
ny6. "Penanganan banyak

prosedur; banyak orang yang
di mi ntai keterangan," uprnya.

Sementara itu, Kepala Ins-
pektorat Kabupaten Gianya4
Made fuanda, menyatakan
pihaknya bukan melakukan
audit namun menghitung
berapa dana peniualan tiket
yang masuk ke kabupaten.
"Kami hanya diminta untuk
menghitung berapa yang ma-

-suk ke kas daerah," jelasnya.
Pihaknya tidak mau menye-

but berapa rincian dana yang
masuk ke kas daerah. Kini
pihaknya sedang menunggu

petu-njuk dari bupati Gianyar
perilah tindakan selanjutnya.
_ Diberitakan sebelumnya,

dua petugas tiket di pura Tii-ta
Empul terjaring OTT oleh Sat-
gas Saber Pungli pada 6 Novem-
ber 2018 lalu. Polisi menga-
mankan tiket yang diterbitkan
desa palcaman Manukava Let.
Polisi juga menyita uanf tunai
yang diduga sebagai hasil pen-
jualan tiket itu. Selanjutnya,
dua petugas tiket dibe6askin,
dan polisi merilis bendesa
Manukaya Let sebagai calon
tersangka.6 nvi

Kasus OTT Tirta Empul

PenyrdikTunggu
Perhitungan Kerugian Negara

GIANYAR, NusaBali

* Kasus Operasi Tangkap
Tangan (OTT) terhadap petu-
gas tiket Pura Tirta Empul
belum rampung. Potisi masih
menantikan hasil perhitungan
kerugian negara dari Inspe-
ktorat Kabupaten Gianyar.
Setelah perhitungan ram-
pung, barulah Polres Gianvar
melakukan langkah laniutin.

Kapolres Gianyar, AKBp
Priyanto Priyo Hutomo, me-
nyatakan kasus ini kini tengah
menantikan Inspektorat. "ltu

asih di Inspektorat," tegas

Priyanto. Ditanya kenapa ha-
l.us membidik bendesa bukan
petugas tiket saja, Priyanto
mengaku ya_ng bertanggung
Jawab_aclalah prajuru paling
atas. "Kami kan membidikyang
bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara itu, Ihsat Reslaim
Polres Gianya; AKP Deny Sep-
tiawa4 mengaku telah memin-ta
keterangan Majelis Madya Desa
Palo-aman IMMDP) sebami saksi
ah.li. "Pemeriksaan hampir ram-
pung kami tinggal menunggu
perhrfungan dari Inspektorat"
ujarnya.

) '1,.
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Perj al4qan Dinils Dipangkas

Anggaran
perjalanan dinas

Pemkab Tabanan
semula diusulkan

Rp 38 miliar,
namun ditetapkan

sebesar Rp 24,8
miliar.

TABANAN, NusaBali
Akibat defisit anggaran,

perjalanan dinas untuk se-
luruh Organisasi Perangkat
Daerah [OPD) Pemerintah Ka-
bupaten Tabanan terpangkas.
Mulanya dirancang sebesar
Rp 38 miliar, namun dikurangi
Rp 13,2 miliar, sehingga hasil
akhir anggaran perjalanan
dinas sebesar Rp 24,8 miliar.

bijai<an bidang kesena, rn, ke-
bijakan urusan pilihan dalam
rangka membangun pondasi
ekonomi masyarakat.''Ba-
hasanya tidak dipotong atau
dipangkas. Sekalipun tidak ada
kebijakan tentang mandatori,
tetap saja harus dilakukan pe-
nyesuaian terhadap semua pos
anggaran termasuk perjalanan
dinas," tuturnya.

Dilanjutkan, hal tersebut
karena semua usulan dari
masing-masing OPD harus
dikaji oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPDl,
dasar kajian TAPD itu adalah
pemenuhan kebutuhan dasar
dan mendesak akibat ang-
garan yang memang klise se-
lalu saja terbatas. Iadi TAPD
merasionalisasi usulan OPD
agar benar-benar efektif dan
efisien serta sesuai peraturan

perundang-undan$an. Setelah
rasionalisasi makq TAPD akan
memploting kemlbali untuk
kegiatan lain dipandang urgen
dalam pemenuhan kebutuhan
dasar.

"Lalu setelah diploting
kembali, disesuaikan den-
gan kebijakan-kebijakan yang
salah satunya adalah kebi-
jakan mandatori, kebijakan
bidang pendidikan, kebijakan
bidang kesehatan, kebijakan
urusan pilihan dalam rangka
membangun pondasi ekonomi
masyarakat" beber Wiratmaja.

Diakui dengan terjadi
pengurangan tersebut tidak
sampai mengganggu kinerja
di pemerintahan. "Tidak ter-
ganggu karena seharusnya
tidak ada kaitannlza kinerja
dengan perjalandn dinas,"
tandasnya. @ de

*-"-,;".*,;

rt.l [;)
''l;;i) tr:; ',

'ffi1i"'tglliit'

fvleski demikian diqkui. tidak
$ampal mengganggu Klner)a
pemerintahan. i

Kepala Badan Perpncanaan,
['enelitian, dan Pengemban-
gan [Bepelitbang) Kabupaten
flabanan Ida Bagus Wiratmaja
tnembenarkan hal tersebut.
Mulanya dirancang sebesar Rp

f 8 miliar, tetapi ada penguran-
lan sebesar Rp 13,2 rhiliar atau
34 persen. "Nggih, dikurangi
sesuai dengan kebutuhan dan
pertimbangan teknis yang
gfektif dan efisien," ujarnya
ketika dikonfirmasi, Selasa
(Is / 1).

Wiratmaja mengakui, pen-

lurangan anggaran perjala-
fran dinas selain karena untuk
fnemenuhi kebutuhan dana
inandatori sesuai aturan pusat,
juga untuk mementuhi kebi-
jakan bidang pendidikan, ke-

tdisi
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UJI kir kendaraan di Dinas perhubungan

seperti sr'de slip tester with XG
cabinet, gos analyzer with XG
cabinet, diesel smoke tester.
headlight tester, dan sound
level tester. "Dan sekalian
nantinya kami akan lakukan
elektronifikasi sistem, iadi
lebih praktis lagi pelayanan
ke masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya penamba-
han alat uji ini merupakan
upaya Pernkab Tabanan un-
tuk mewujudkan pelayanan

. pengujian kendaraan, dalam
fi menciptakan kendaraan yang
! berkeselamatan. "selami in'i
? tetap dilayani dengan me-
3 manfaatkan tenaga petugas,- hanya saja akurasi dalam ko_

relasi pelaksanaan pengujian
belum optimal," jelasnya.

Hal senada disampaikan
petugas pengujian Ketut pu_
jiantara. Menurutnya, meski
selama ini sudah alat uii ke-
laikan kendaraan, memang
belum bisa maksimal. Untul- pengujian juga ada bagian
yang masih dicek secara kasat
mata. Bahkan untuk pengu-
jian emisi gas buang masih
bekerjsama dengan pihak
ketiga. Di satu sisi jumlah
kendaraan yang melaku-
kan uji laik kendaraan rara
rata mencapai 100 unit tiap
harinya. "Jadi nanti jika su-
dah datang penambahan alat
uji, tentu sangat membantu,,,
tandasya. -e de

TABANAN, NusaBali
. Dinas Perhubungan IDi-

shubJ Kabupaten fabanan
akan menambah satu unit alat
uji kir kendaraan bermotor.
Saat ini penambahin alat uii
kir yang anggarannya dipas-
ang Rp 1,8 miliar masih tahap
proses lelang. Ditarget alat
akan dipasang pertengahan
2079.
_ Kepala Dishub Kabupaten
Tabanan I Made Agus Harta
Wigu na, menjelaskan penam-
bahanalat uji kir ini nantinya
akan d_ilengkapi dengan eie-
ktronif ikasi sistem. Sehingga
lebih mempermudah dalam
memberikan pelayanan kepa-
da pemohon.-Di mana dalim
sehari rata-rata jumlah kend-

araan
jian di
unit ya
raan
pengad
sedang
der; ta
hun su

kapi

Harta
Dika

an alat r

na untu
kelaika
tOr alar
Karena
dan
load (ti
tester (

Seda
akan da

Ed isi
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Lng dilakukan penl
ngka 80 sampai 1

ah ada atatnya," uj
iguna, Selasa (15/.
aI(annya, penamba
li kir dilakukan kar
kegiatan penguji
kendaraan berm

kutan barang. "Untr
ran alat uji, saat i

didominasi-ken

lmpersiapkan I
t pertengaha;r

ya kurang le
rng baru terpala
librasi adalah a;
banganJ dan

apa alat uji laiir

s pengereman).
gkan alat uji yar
rng ini akan dilen
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ruang kerianya Selasa (15/ t)
ttclak menampik pihaknya
telah rnenetapkan tersangi<a
oalam kasus dugaan tindak
prdana korupsi pembangunan
kantor Desa Celukan Bawang.
Hanya saja, Genip menyebu'i
tersangkanya berinisial MA.
Kohon inisiat MA itu adalah
nama Muhamad Ashari. ,,Me_

mang sudah kami tetapkan
tersangkanya berinisiai MA.
Sekarang kami masih me-
lengkapi berkas keterangarr
saksi-saksi," katanva.

.Kasis Pindsus Genip men-
gaxut, penetapan tersangka
MA setelah pihaknya mengan-
tongi bukti, keteiansan ?an
nilai kerugian dalari kasus
tersebut. Bahkan, pihaknya
sem,pat melakukan cek fisik

i

telrhadap bangunanl kantor
d{sa. Renca.na nya, tersangka
M$ akan. dipanggit dalim
wFKtu ctekat untuk dimintai
kgrerangan lebih laniut. ,,Mu_

d{h-mudahan dalam waktu
sepera karni akan panggil MA,
seKarang kami mas.ih me_
lepgkali berkas pemeriksaan
safisi-saksi," akunva.

Sementara perbekel Ce_
lu[<an Bawang, Muhamad
Adlrari dikonfirmasi lnelalui
salnbungan telepon enggan
Delt<omentar. Ia memilih tidak
bel'komentar agar tidak tim-
Dr!tkan persepsi lain.,,Saya
ti{ak mau berkomentar. Mb-
ho! kalau bisa tidak perlu diisi
kofrfirmasi lagi. Anggap tidak
b.rla. dlkonfirmasi," \atanyasirlgkat. 6 k19
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Perbekel Celukan Bawang Tersangka
* Kasus Dugaan Markup Pembangunan Kantor Desa

"Memang sudah
kami tetapkan
tersangkanya
berinisial MA.

Sekarang kami
masih melengkapi
berkas keterangan

saksi-saksi"
(Kasi Pidsus Kejari Buleleng,

Wayan Genip!

SINGARAJA, NusaBali
Kepala Desa IPerbekel]

Celukan Bawang, Kecamatan

gunan kantor desa itu sekitar
Rp 1,1 miliar. Dana ganti rugi
itu dibayarkan PT GEB melalui
rekening Ashari.

Dapa tersebut dipakai
membangun kantor desa.
Hanya saja, dalam pembangu-
nan itu, tidak melalui proses
tender di unit layanan pen-
gadaan (ULP) barang dan
jasa, Kabarnya, Perbekel Ashri
menunjuk langsung rekanan
yang disebut-sebut bernama
CV Hikmah Lagas. Selain ge-
dung kantor desa, CV Hikmah
Lagas juga ditunjuk menger-

bekel Ashari bermula ketika
pihak PLTU Celukang Bawang
yakni PT General Energi Bali
(GEB), membayarkan dana
ganti rugi bangunan kantor
desa, sekitar tahun 2014 si-
lam. Pembayaran dana ganti
rugi itu, karena lahan dan ban-
gunan Kantor Desa Celukan
Bawang di Dusun Punggukan,
ikut dibebaskan oleh PT GEB
sebagai areal pembangkit
listrik.

Untuk lahan, pihak PT GEB
telah membelikan lahan di Du-
sun Celukan Bawang dengan
luasan yang sama dengan lua-
san kantor desa sebelumnya.
Sedangkan untuk bangunan
kantor desa, PT GEB memberi-
kan dana ganti rugi. Konon,
besaran dana ganti rugi ban-

jakan pagar kantor desajakan pagar kantor desa tanpa
proses tender. Selain kejang-
galan tersebut, tim Keiarigalan tersebut, tim Kejari
Buleleng juga menilai kedua
proyek tersebut tidak sampai
sebesar Rp 1 miliar.

:&hr

: _Y__

Gero(gak, Buleleng, M uhafnad
Ashafi disebut-sebut tblah
diteta[kan sebagai tersa{gka
dala{ kasus dugaan tiridak
pidanp korupsi dana pem[an-

PERBEKEL Celu
Muhamad Ashari.

.'',,{i}'i',
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. Kasi Tindak Pindana Khu-
sus (PidsusJ Ke;api Buleleng,
Wayan Genip dikdnfirmasi di
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"Jadi, khusus dalam
keterlibatan dua ter-

sangka yang kami
tahan saat ini, total

menyebabkan keru-
gian negara sebesar

Rp 298.500.000,'.

NEGAM, NusaBali
Penyidik Unit Tindak pidana

Korupsi (Tipikorl Satreskrim
Polres Jembrana, melakukan
penahanan terhadap mantan Ke-
lian Dinas Banjar Munduk Ranti,
I Gede Astawa, 48, dan manran
Kelian Dinas Banjar Sarikuning
Tulung Agung, I Dewa Ketut Ar-
tawan, 52, di Desa Tukadaya, Ke-
camatan Melaya, yang ditetapkan
sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi dana santunan kematian
Pemkab Jembrana tahun 2015.
Kedua tersangka itu merupakan
tersangka susulan dari tersangka
sebelumnya, yakni seorang ok-
num PNS Pemkab Jembrana,
lndah Suryaningsih, 48, yang

'i. l\I ,.,r'*i .r.'1,:'
i';l l', q,,;*,.,,j\i
'iri, itt [*i/ qi'u ffi lr ti

r (,'l
l.\1;
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Dihukum KasuYKorupsi,
Lima PNS Diberhentikan

telah aivonis 4 tahutr peniara
oleh pihak Pengadilan Tipikor
Denpasari nabu {t/e) lalu.'

Wakapolres .lembrana, Kom-
pol Komang Budiarta, didam-
pingi Kabag 0ps Polres f embrana,
Kompol M Didik Wiratmoko, saat
rilis kasus di Mapolres Jembrana,
fumat [18/1J, mengatakan, kedua
tersangka yang mantan Kelian
Banjar ini, telah ditahan sejak
Senin [14l1) lalu. penahan'itu
dilakukan setelah berkas perkara
kedua tersangka yang diajukan ke
Keja-ksaan Negeri (Keji.ari) Negara
telah dinyatakan lengkap atau
P-21. "Berkasnya sudah lehgkap,
jadi untuk tersangka kami tahan
untuk persiapan pelimpahan
tahap dua ke Kejari Negarapekan
oepan, uJarny4

. Menurutnya,keduatersangka
ini, terbukti bekeriasama d6n-
gan l.nd-ah Suryaningsih , yang
melakukan pengajuan berkas
fiktif dana santunan kematian
tahun 2015, Sebelum pengajuan
berkas, antara Indah Suryanrng-
sih yang sebelumnya menladi
petugas bagian penerimaarr
serta verifikasi dana sanrunan
kematian di Dinas Keseiahter-

WAKAPOLRES Jembrana, Kompol. Komang Budiarta (tenqah). didamoinoi
Kabag Ops Polres Jembrana, Kompol M didik Wiratmokb (iiri), saat rilis
terkait penahanan dua mantan Kelian Dinas tersangka kasus duqaan koruosl
dana santunan kematian tahun 2015, di Mapolres Jembrana, Jumat (tAi1)

e

f,z
a

aan Sosial, Tenaga Kerja, dan
Tran s mi gras i IKesosnake rtrans )
Jembrana, bersama Dewa Ketui
A.rtawan dan Gede.Astawa sudah' 
membuat kesepakatan pemba-
giax setiap berkas fiktif yang
sudah dicairkan dananya.

Dari pencairan dana sbbesar Rp
1,5 juta per berkas, apabila berkas
dibuat langsung oleh Indah Sury-
aningsih, maka Ged'e Astawa.din

Dewa Ketut Artawan yang bertu-
gas menandatan ga n i permohonan
berkas, masing-masing mendapat
bagian Rp 500 ribu, dan Indah
Suryaningsih mendapat Rp 1juta.
Sedangkan jika berkai dibuat line-
sung oleh Gede Astawa dan Dewl
Ketut Artawan, masing-masi ng
mendapat bagian Rp 700 ribu,
dan lndah Suryaningsih mendapat
bagian Rp 800 ribu.

Sesuai hasil penyidikan, Gede
Astawa bersama Indah Suryan-
ingsih, diketahui melakukan pen-
gajuan sebanyak 59 berkas fiktil
dan menyebabkan kerugian
negara sebesar Rp 88.500.000.
Sedangkan, Dewa Ketut Artawan
bersama Indah Suryaningsih,
mengajukan sebanyak 140 ber-
kas fiktil dan merugikankeru-
gian negara Rp 210 juta. "Jadi,
khusus dalam keterlibatan dua
tersangka yang kami tahan saat
ini,.to[al menyebabkan kerugian
negara sebesar Rp 298.500.000i
ujar Kompol Budiarta.

Kedua tersangka yang sama-
sama mantan Kelian Banjar di
Desa Tukadaya, ini sanra-sama
dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider
Pasal 3,subsider Pasal 18 ayat 1

hurufb UU Tipikor jo Pasal 55 ayat
1 yo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Mereka
diancam pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara 4 tahun
hingga 20 tahun dan denda Rp
200 juta hingga Rp 1 miliar [Pasal
2 ayat'l), dan pidana penjara seu-
mur h.idup atau pidana 1 tahun
hingga 20 tdhun dan atau denda
Rp 50 juta dan paling banyak Rp
1 miliar tlas] sl. 
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4bo PenerimaHibah
Belum Setor tPI

SEMARAPURA, NusaBali
Sedikitnya 400 kelompok, glari

663 kelompok penerima bantl,ran
hibah tahun 2018 di Klungkung,
belum menyetorkan pertanggung-
jawaban yang berakhi4, 10 Januari
2019. Keterlambatan seoerti ini
merupakan tradisi atau pengulan-
gan dari tahun- tahun sebelumnya

Informasi yang dihimpun, l<eter-
lambatan mengumpulkan laporan
tersebut karena pengerjaan kegiatan
yang didanai dari dana hibah itu juga
mengalami keterlambatan. Padahal
penyusunan laporan pertanggung-
jawaban ini tidak sulitkarena sudah
ditentukan format dan :;udah diso-
sialisasikan jauh-jauh sebelumnya.

Adapun bansos yang direalisa-
sikan pada 2018 sebesar Rp 5B
miliar untuk 663 obiek. Di anta-
ranya,. untuk urusan kebudayaan
berupa pembangunarr wantilan,
rehab pura, dan lainnya. Natnun
ketika batas terakhir pengumpulan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
per 10 januari 2019. Ternyata rlasih
banyak yang belum menyetor LPJ.

"Dari 663 oenerima dana hibah
di Klungkungyang baru menyetor
SPJ hanya 263 penerima dana hibah
atau 39,6 persen," ujar Plt Badan

Pengelola Keuangan dan Pendapa-
tan Daerah Klungkung (BPKPD),
Wayan Sumarta, Senin (13/l).

Kata Sumarta, sesuai Perbub No-
mor 12 Tahun 2017 atas perubahan
Perbup Nomef No 30 Tahun 2016
terkait Pedomhn Pemberian Hibah
dan Bansos, St]l paling lambat harus
disetor pada 110 januari. Namun
Sumarta belurh berani memastikan
alasan dari penerima hibah sampai
sekarang belum bisa m€nyetor LPf.
"Kami tidak tahu alasan penerima
hibah ini hingga terlambat menyetor
laporan pert{nggungiawabnnya,"
ujar Sumafta. i

Di samping itu OPD terkait yang
memfasilitasi juga belum ada mem-
beri tahu alasan keterlambatan ini.

Padahal pembuatan LPf ini se-
benarnya tidak sulit, karena format
sudah ditentukan dan disosial-
isasikan kepada penerima hibah.
Untuk sanksi keterlambatan ini
dilakukan di internal dulu." Apabila
ada penyimpangan anggaran bisa di-
proses hukum," tegasnya- Thhun 201.8,
Klungkung menganggarkan hibah Rp
63 rniliardengpn reliasasi Rp 5B miliar
Sedangkan dafa bansos dianggarkan
Rp 2,4 miliaa hamun realisasinya Rp
2.06 milian 6r wan

. tST

Perwakilan penerima dana hibah dan bansos mengikuti sosialisasi di
Kantor Camat Dawan, Klungkung. beberapa waktu lalu'
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SEMARAPURA, NusaBali
Proyek pengadaan eskalator

(tangga begalan) di Blok A Pasar
Semarapura, Klungkung, g;agal
tender padatahap pertama. Karena
saat pengumuman lelang dilaku-
kan 18-3L Desember 2018, danT
rekanan yangdaftar tidak ada satu-
pun yang masuk dalam penawaran
alias hanya ngintip saja

Bagian Administrasi Pen-
gadaan Barang dan Jasa Pemkab
Klungkung, kembali memtluka
pengumuman tender tahap kedua
pada 9-L$ Januari 2019. Hingga
kemarin sudah ada 18 rekanan
yangdafta4, tapi belum ada yang
mengajukan penawaran. Padahal
batas terakhir pengumunan ta-
hap.kedua ini pada, Rabu (16/1)
nan lnl.

Apabila gagal tender lagi, maka
akan dibuka pengumuman tahap
ketiga. Di satu sisi jika ada satu
saja yang mengajukan penawaran
dari 1.8 rekanan tersebut, dan
jika memenuhi persyaratan yang
bersangkutan bisa langsung jadi
pemenang.

Kepala Bagian Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa Permk-
ab Klungkung Anak Agung Gede
Lesmana mengatakan proyek
pengadaan eskalator ini diang-
garkan Rp 1,5 miliar untuk harga
perkiraan sendiri (HPS) sebesar
Rp 1.499.313.299, yang sudah
satu paket dengan pemasangan
CCTV dan sound system.

Lelang pada tahap pertama
sudah dilakukan L8-31 Desember
201B tapi gagal tender, karena
dari 7 rekanan yang datar tldak
ada yang mengajukan penawaran.
"lstilahnya mereka (rekanan) baru
ngintip saja," ujarAgung Lesmana
saat ditemui, Selasa (15/1J.

Kata Agung Lesmana, pen-
gumuman tender tahap kedua
9-L6 lanuari 20L9 sudah ada 1,8

rekanan yang daftar; tapi sejauh
ini belum ada yang mengajukan
penawaran. "Kalau ada satu saja
yang mengajukan penawaran, dan
jika memenuhi persyaratan maka
yang bersangkutan bisa menjadi
pemenang tender," uj arnya.

.

Proyek Esk

Sernarapura h
sarv
nder

ator Pa

agal Te

I

N ihilnya {ekanan yang menga-
jukan penaqhran ini diperkirakan
karena rekanan penyedia eskala-
tor ini lebih banyak mengambil
proyek swasta. Sehingga saat
proyek darl pemerintah mereka
inaiih berfikir untuk mengambil- i

nya. Sedangkan penyedia di Bali
masih minirn, diketahui hanya
ada 1 rekanan penyedia eskalator.
"Kami akan melakukan analisis,
apabila tidak ada rekanan yang
mengajukan penawaran pada
tahap kedud ini," ujarnya.

Jika tender tahap kedua ini
kembali ga$al, maka sesuai Per-
pres 16 Tahun 201.8 tentang
peraturan pengadaan barang
dan jasa pemerintah, masih bisa '

dilakukan pengumunan tender 
;

lagi hingga funi-f uli 2019. Namun
di satu sisi pembangunan Blok A
Pasar Semampura dengan desain
modErn ini sekaligus pada saat 

I

moment HUT Kota Semarapura, 
]

H UT Puputafr Klungkung dan Fes- 
I

tiva_l Sspar4pu rapgda April 201 9. I

"Setelah 4da penawaran itupun
kembali berproses selama 1 bulan,
baru bisa pdngerjaan proyek den-
gan batas waktu lB0 hari [6 bu-
lan)," katanya. Pasar Semarapura
Blok A dibangun kembali dengan
anggaran AP BD Klungkung tahun
2018 sekital Ro 1.1 miliar sudah
kelar Desember ZOtg.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM
dan Perdagangan Klungkung,
Wayan Ardiasa, mengatakan blok
A Pasar Semarapura akan disulap
menjadi pasar tradisional berkon-
sep pasarmodern dengan menjual
produk UMKM seperti hasil kera-
jinan rumah tangga.

Ardiasa, pejabat asal f embrana
ini luga menyampaikan, Blok
A juga sudah dilengkapi ruang
pameran, nantinya ada momen-
momen tertentu akan diadakan
pameran produk UMKM. Fasilitas
publik lainnya yang sudah disiap-
kan seperti ruang menyusui, toilet
untuk pria dan toilet wanita, akses
penyandang disabilitas, ruang
merokok (smoking area). Untuk
retribusi setiap kios membayar
sebesar Rp 5.000/hari. 6r wan

fer]negatt{f' nangunan Blok A Pas{r Semarapura, Klungkupg, S{asa (15/1)'
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pe.kerjaan yang sudah disele-
sala!(an akan diluilasi melalui
APBD perubahan 2019. Hal ini
Karena masa pengerjaan RTH
metampaui tahun anggaran
,2018. 

pembayarhn iii pun
narus menunggu audit dari
LJa_dan pemeri ksan Keua ngan
[BPK). "Berapa sisa pem"[a_
yaran ltu, masih kami hitung,,,
ujarnya.

Lebjh lanjut Melanderat
m-enyebut, k_elanj qtan proyek
pengerjaa.n RTH Rujab.teise_
bu,t akan dianggarkan kembali
sebagai pembangunan tahao
t(edua. fika nanti kebutuhan
dananya di bawah 3p 200;uta,
bisa dilakukan p{nunyulikan
tangsu ng.

^_Seperti 
diketahui, proyek

RTH Runjab Bupa{i, difietaiui
selama ini molor dari kontrak
kerja. Semestinya, provek

- dengan nilai kontrak iebdsar

= 
f1,1,147 mjr1q, rampuns

; p?d? tanggat Z5 Nove;nbe;
; 2018latu. -
t Pihak rekanan yakni CV
i 4fy" Urama Dewita, telah' diberi p.erpanjangan waktu 50

harr kalander hingga tanggal
14 Januari 20t9, untuk m"e"n_
u ntaskan pekerjaan tersebut.
namun irasilnya gagal tuntas
IUU persen. e kl9
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Proyek RuangTerbuka Hijau Rujab Takiuntas
* Kontralctor Masuk Daftar Hitam

Penambahan
waktu 50 hari

belum bisa
d ioptima lka n

pihak kontraktor
sehingga masuk
daftar hitam tak

boleh ikut
tender lagi.

SINGAMIA, NusaBali
Meski telah diberikan per-

panjangan waktu, pekerjaan
ruang terbuka hijau [RTH)
di areal rumah jabatan (Ru-
jab) Bupati, falan Ngurah Rai
Singaraja, tetap juga tidak
rampung. Tak ayal pihak re-
kanan CVArya Dewata Utama.
dijatuhkan sanksi pemutusan
kontrak hingga sanksi black-
/ist alias masuk daftar hitam.

Sesuai jadwal, proyek
tersebut harusnya telah
rampung 100 persen, sesuai
tambahan waktu 50 hari kal-
ender, per tanggal 14 Januari
2019. Namun, irasil penilain
pihak konsultan pengawas,

ternyata pihak rekanan me-
nyisakan pekerjaan 1 persen
lebih.

Melihat hasil tersebut, Di-
nas Perumahan, Pemukiman
dan Pertanahan (Disperkimta)
Kabupaten Buleleng selaku
pemilik kegiatan, memutus
kontrak pekerjaan hingga
meniatuhkan sanksi b/acklrst
terhadap rekanan CV Arya
Dewata Utama.

Pantauan di lokasi tidak
ada lagi aktivitas kegiatan di
RTH Rujab Bupati. Di bebera-
pa sudut terlihat pekerjaan
masih tersisa seperti pema-
sangan batu sikat. Selain itu
terlihat juga tumpukan mate-
rial sisa bahan bangunan yang
belum dibersihkan.

Kepala Bidang Ruang
Terbuka Hijau IRTHJ Dinas
Perkimta Buleleng, Gede Me-
landerat dikonfirmasi men-
gatakan, berdasarkan hasil
penilaian konsultan penga-
was, pihak rekanan hanya
merealisasikan pekerjaan
fisik hingga 14 Januari 2019
mencapai 98,829 persen.

Disebutkan, beberapa
pekerjaan yang belum ram-
pung mulai pemasangan koral
sikat, tempelan paras, naving
di tempat duduk, serta be-

berapa pekerjaan item lain
dengan bobot kecil. "Konsek-
uensinya pemutusan kontrak,

11:kanan kena blacklist tidak
5 oleh mengambil pekerlaan
6 i LKPP Buleleng," katanya.

LKPP sendiri adalah Lembaga

1^.-O'j1U" I 
pen ga daa n Aa ran'g

oan lasa pemerintah.

Menurut Melanderat, ka_rena keterlarnbata n tersebu i-,srsa pemba,yaran terhadap

?t,\
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, BadungDefisitAPBI)\r 
Rp T00Miliarlebih

Buntut Melesetnya
Target Pendapatan

MAI{GUPURA - Anggaran Pendapatan dan
Belanja (APBD) Kabupaten Badung mengala-
mi defisit Rp 700 miliar. Penyebabnya, target
pendapatan Badung di tahun 2018 ini mele-
set. Dampaknya, banyakproyekyangmolordan
bahkan penturdaan dalam pembayaran. Selain itu,
bantuan hibah juga banyakyang tidak cair.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebut-
kan, targetpajakpadaAPBD induk20lB terpasang
Rp 4,9 triliun lebih. Kemurlian pada APBD Peru-
bahan dikoreksi menjadi Rp 4,1 triliun lebih. Ada

-10 
jenis pajakyang ditarikBapenda Badung yaitu

pajak hotel, restauran! parkiS, hiburan, peneran-
gan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan
batuan, reklarne, PBB dan BPHTB. Dari l0 jenis
pajak tersebut seluruhnya tidak mencapai target.

Misalnya, pajak hotel yang ditargetkan sebesar
Rp 3,8 triJiun lebih, pajak restaurant yang di target
Rp 645,7 miliar, terealisasi Rp 594,2 miliar lebih,
selanjutnya pajak hiburan yang ditargetkan Rp
75,7 miliar terealisasi Rp 70,9 miliar lebih. Pajak
reklame realisasinya palingkecil, yakni dari target
Rp 14 miliar, baru terealisasi Rp 2,3 miliar lebih.

Realisasi pendapatan pajak sebesar Rp 3,8 tiliun
lebih. Sementara penerimaan sisa lebih peng-
gunaan anggilan di tahun 2017 sebesar Rp 676
miliar lebih. Dana Silpa ini juga unnrk memenuhi
kekurangan APBD 2018 tetapi masih tetap saja
mengalami defi sit. "Dari target Rp 4, 1 miliar, per 20

Desember lalu sudah tercapai Rp 3,8 miliar lebih,
" Kepala Badan Pendapatan / Pasedahan ASUnE

Kabupaten Badung I Made Sutama belum lama ini.
Dalihnya, kondisi pariwisata Bali yang men-

galami banyak gangguan. Terutama pemulihan
pasca erupsi Gunung Agung yang memicu
turunnya jumlah kunjungan wisatawan man-
canegara ke Bali pada awal tahun 2018. Selain
itu, adanya gangguan keamanan seperti isu
bom oleh kelompok terorisme, bencana gempa
bumi di lombbk dan isu penyebaran penyakit
rabies danJapanese encephalit sturut mempen-
garuhi kunjungan wisatawan ke Bali, isu mafia
Tiongkok dan lainnya. Para peserta IMF-Bank
Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu tak
dikenakan pajakhotel. "Penurunan jumlah kun-
jungan wisatawan berdampak langsung pada
penurunan penerimaan.realisasi pajak daerah,
"terang Birokrat asal Desa Pecatu tersebut.

Sementa-ra Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Badung, Kerut Gede Suyasa,
mengakui pendapatan meleset. Karena dari tar-
get pendapatan sudah termasuk pajak dan dana
transfer totalnya mencapai Rp 7,5 triliun lebih.
"Hanya terealisasi per 31 Desember 2018 sebesar
Rp 5,2 triliun atau hanya mencapai 69, 74 persen,
" ungkapnya dikonfirmasi terpisah, fumat (11/1).

Kontan pendapatan tidak terpenuhi berpen-
garuh terhadap APBD Badung. Bahkan untuk
tahun 2018 ini, APBD Badung mengalami
defisit anggaran ratusan miliar rupiah. "Per 31
Desember 2018 (defisit) sekitar Rp 700 miliar,"
jelas Gede Suyasa. (dwi/rid)

Edisi ; Snbtu, tr- Jtrnuon &tg
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Mengintip Website OPD di Pemkab Eadung yang Maslh Lrlgarap Asal-asalan ,. /

Banyak Tak Update, Anggota Komisi di DPRD pun Tak Ada

Pemerintah Kabupaten (Pem-'
kab) Badung telah melaunch-
ing Badung Command Center
(BCC) belum lama ini. BCC ini

sebagai pusat komando dan
juga data center dari seluruh
organisasi perangkat daerah

(OPD) se-Badung. SayangnYa,

masih banyak website OPD
yang digarap asal-asalan.

BELUM TERISI: Nama-nama anggota Komisi
DPBD Badung sama sekali belumterisi alias
kosong di website sekretariat DPRD Badung
hingga kemarin.

Kesehatan Badung belum berisi jumlah
PuskesmaS di Badung, nama kePala
Puskesmas, berapa ada dokter dan
perawat, dan lain sebagainya. Begitu
juga website Sekretariat DPRD Badung
juga sama.Nama-nama anggota Komisi
dari I sampai IV juga sama sekali tidak
terisi. Padahal, anggota DPRD Badung

WEBSITE Pemkab Badung itu
beralamat di www.badungkab' go.id'
Di dalam website ini, sedikitnya ada72
subdomain dari organisasi perangkat
daerah di Pemkab Badung. Dari
kecamatan, kantor, dinas dan badan.
Dari pantauan Koran ini, ternyata
rnasih banyak data yang dibutuhkan
tapi belum tersedia, sehingga perlu
diupdate ulang.

Sebagai contoh saja, website di Dinas

periode ini sudah memasuki masa
bhakti empat tahun, bahkan sebentar
lagi Pemilu. Seeara umum, konten di
masing-masing OPD ini kurang update,
baik berita atau informasi lainnya, juga
miskin konten.

Kepala Dinas Kominfo Badung Badung
I Wayan Weda Dharmaja tak menamPik
kondisi ini. Untukitu pihaknya meminta
agar semua perangkat daerah daPat
mengisi data sesuai dengan tupoksinya
dalam konten yang tersedia. "Sehingga
masyarakat luas dapat mengakses
data yang diperlukan seperti jumlah
penduduk di Badung, tempat wisata
dan sebagainya," terangnya.

Bila data-data ini sudah terkumpul,
maka pihaknya memastikan seluruh
data terintegrasi semua. Masyarakat
pun dapat dengan mudah
mengakdes. "Tujuan awal memang
seperti itu bagaimana supaya
seluruh data dapat terintegrasi.
Mengenai hal ini sehetulnya telah

kita bahas dalam rapat konsolidasi
beberapa waktu lalu. Bapak Wakil
Bupati juga hadir langsung waktu
itu," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa
Badung juga telah membangun Badung
Command Center (BCC) sebagai pusat
terintegrasinya semua data dari OPD
di Kabupaten Badung. BCC ini juga
merupakan pusat akses data serta pusat
penyediaan informasi yang mudah
dijangkau, akurat, efektif, real-time,
timely based terkait program Smart City
di Kabupaten Badung. "Visi dari Smart
City Kabupaten Badung ini didasari
oleh pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi(TlK), yang tujuannya
untuk meningkatkan kinerj a pelayanan
publik, kinerja birokrasi pemerintah
dan efisiensi kebijakan publik, dengan
tetap mempertahankan seni budaYa
Baliyang berdasarkan Tri Hita Karanai'
terang Weda Dharmaja, fumat (lIl1).
(made dwija p.utra/yor)
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mencapai Rp 900 juta hingga
Rp I miliar lebih.
Mengenai anggaran men-

capai Rp 250 juta, pihaknya
belum tahu pasti. "Tentunya
nanti akan dirapatkan dalam
forum untuk dicari tipe mobil
yang harganya di bawah itu,
pastinya Xpander itu ada ti-
penyai' jelasnya.
Pengadaan mobil opera-

sional untuk seluruh desa
di Kabupaten Gianyar ini
memang menjadi kebijakan
Bupati Mahayastra. Harapan-
ya agar setiap desa memiliki
kendaraan operasional untuk
mendukung Gianyar sebagai
Kota LayakAnak dan Desa Sia-
ga. "Nanti proses pengadaan
barang menggunakan e-kata-
log, lewat Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintahan. Itu .dianggar-
kan di masing masing desai'
terangnya.

Selanjutnya mobil ini akan
menjadi aset desa, dengan
memakai plat merah. Dan plat
nomor polisi itu akan ditentu-
kan berdasarkan SK Bupati.

"SK sudah dibuatkan no kode
401 Kf, misal404 KT itu pasti
mobil operasional desa di
Gianyar yang punya, jadi biar
langsung menjadi aset desai'
imbuhnya.

Subayasa menegaskan, bah-
wa mobil Xpander itu nan-
tinya bukan kendaraan bagi
perbekel. Melainkan untuk
mendukung operasional di
desa. Sehingga memudahkan
untuk mobilitas setiap kegia-
tan di desa. "Nanti mobil itu
bisa dimanfaatkan masyarakat,
misal untuk mendak Pedan-
da, karena selama ini di desa
misalnya mengantar peserta
lomba itu pasti pakai mobil
pribadi, makanya disiapkan
mobil inii' pungkasnya.

Sementara itu, ketua forum
perbekel dan lurah se-kabu-
paten Gianyar, Gusti Ngurah
Susila, yang juga perbekel
Bona, belum bisa menangga-
pi mengenai mobil Xpander
itu. Pesan whatsapp, pesan
singkat hingga sambungan
telepon koran ini belum di-
tanggapi. (dralrid)

Edlsi

Hal.

Anggaran Dari Hasil Bagi Pajak
r DUMDUilAII...

Sambungan dari hal 1

'Anggarannya itu dari mas-
ing-masing desa. Mobil itu nanti
untuk operasional di desa,"
ujamya, |umat kemarin ( I I / I ).
Untuk anggarannya, nanti

masing-masing desa yang
menanggung. Anggaran di-
peroleh dari Bagi Hasil Pajak
(BAP) Kabupaten Gianyar.
Total dana BAP untuk seluruh
desa di Kabupaten Gianyar
pada 2019 ini, meningkat sig-
nifikan dari tahun sebelumnya.
"Tahun 20rB bagi hasil pajak
itu Rp 53 miliar. Menjadi Rp
72 miliar lebih. ladi jumlah
itu naik sekitar Rp 19 miliari'
jelasnya.

Kata dia, seluruh BAP yang
mencapai Rp 72 miliar lebih
telah dibagi ke masing-masing
desa di Kabupaten Gianyar.
Sesuai dengan perhitungan,
berdasarkan kebutuhan, letak
geografis, jumlah penduduk
miskin, maka setiap desa me-
nerima BAP dalam jumlah
berbeda. Namun angkanya

-
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Dumdu AN
Xpander
Perbekel
Se-Gianyar

Sudah Dipesan, Nilainya
Ratusan Iuta per Unit
G^{Wen -Sebanyak 64 perbekel dan lurah di Kabupat_

en Gianyar sebentar lagi akan r"""auput.rr-Jl rurisubishi
Xpander Exceed A/T wama hiau-. rurb"f J r"iu."ut r*u,,mobil itu sudah dipesan oleh Forum p"rUlt'uirJ-ruU,r_

f:::_G..':ly"r kepada 
lT lymel Raa;u auaJi. setiup

oesa yang memesan mobil ini sudah harus menyiapkan
anggaran masing_masing Rp 250 juta.

Sekda Kabupaten Gianyar Made Gede Wisnu Wijayadidampingi Kabid Bina pemerintaha., O"ru Wuy*
Gede Subayasa mengakui ror.r.r, p".U"t"ialn r,rruf,memesan Xpander. Mobil itu narrlinya akan menjadioperasional bagi desa setempat sr

) Baca Dumduman... Hat l1

ORDER:

Surat
permintaan

mobil
Mitsubishi
Expander
dari ketua
Forum
Perbekel/
[urah
seluruh
Gianyar
kepada
perusahaan
mobil.

Vm

Edisi

Hal.

; Sabnr, tr Jaruan Jotg
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BelumJelas
NEGARA - Rencana

pembangunan pabrik limbah
medis di desa Pulukan, Pekutatan,

masihbelum jelas. Sebab, hingga
kini belum ada kesepakatan
antara investor ydng akan
mendirikan pabrik limbah medis
dengan masyarakat untuk sewa

tanah wakaf uhtuk lokasi pabrik.
Sebelumnya pihak investor

memang melirik tanah wakaf
milik warga Muslim itu untuk
lokasi pabrik. Tanah wakafyang
rencananya akan disewa investor
ini berada di pinggir sungai
dengan kondisi bertebing,
serta jalan yang belum
bagus. Informasinya tidak
semua masyarakat muslim di
Pulukan setuju dengan rencana
penyewaan tanah wakaf ini jika
digunakan sebagai pabrikuntuk
mengolah limbah berbahaya
sepertilimbah medis.

Sampai saat ini pembicaan
lanjutan sewa-menyewa tanah
wakaf iru belum ada, sehingga
kapan pabrik dibangun juga
belum jelas. "Untuk penyewaan
tanah wakaf itu masih belum
ada pembicaraan final dengan
investoryangakanmembangun,
pabrik itui' ujar Ketua Nadzir
Wakaf Pulukan Suryanto,
Rabu lalu (9/l): Menurutnya,
untuk mencari lokasi pabrik,
investor datang ke kantor desa
menyampaikan maksudnya
yang akhimya mendatangi tiga
lokasi lahan termasuk tanah
wakaf. "selain tanah wakaf
ada dua lokasi lahan yang juga

dilihat investor. Lahan wakaf
kami di lokasi itu sekitar lima

hektare dan rencananya akan
disewa sekitar tiga puluh arei'
ungkapnya. Karena tanah wakaf
milik semua masyarakat muslim
di Desa Pulukan, maka dalam
pengambilan keputusan juga
harus melibatkan masyarakat,
termasuk lembaga Yang
mengurusi wakaf di kabupaten.

Sementara Sunardi, salah
seorang takmir masjid Desa
Pulukan yang juga sebagai
Kepala Dusun Pulukan
mengatakan, proses penyewaan

tanah wakaf itu masih Panjang
karena harus melewati beberaPa
proses sebelum pengambilan
keputusan. Perbekel Pulukan I
Wayan Armawa menambahkan,
rencana pendirian pabrik
pengolahan limbah medis
itu masih sebatas wacana
dari investor dan belum ada
kepakatan final. (nom/han)

TUNGGU PROSES: TANAh WAKAI di
Desa Pulukan, Pekutatan yang akan
jadi lokasi pabrik limbah medis.

Edlsi

Hal.

; labbr r ll Januun ?ol$

fldadar-EaflE

Pabrik Limbah Medis Pulukan
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si Wisata fiaik Signifikan

penambahan dua kegiatan
promosi dari tahun-tahun
sebelumnya. Adapun di tahun
2019 mendatang akan ada

Apkasi di iuu. Bali, Majapahit
Travel Mart, dan Atraksi Sct.
"Majapahit Travel Mart dan
Landmark di Kutampi mer-

upakan kegiatan promosi tam-
bafurn di tahun 2019,"'ungkap
mantan Kadis PerhqbPtrgan
Kabupaten Kh,rngkrng itu.

DanaProm

Sayang,AnggaranTak :

Cukup untuk Promosi

Keluar Negeri

SEMARAPURA - Guna
meningkatkan kunjungan wisa-
tawan ke Kabupaten Klunglung
berbagai kegiatan akan digelar
di tahun 2019 untuk mempro-
mosikan industri pariwisata
Gumi Serombotan ini.

Bahkan, anggaran yang di-
siapkan untuk kegiatan pro-
mosi pariwisata Kabupaten
Klungkung di tahun 2019 ini,
hampir dua kali lipat lebih
besar dibandingkan tahun
sebelumnya. Meski begitu,
tidak ada kegiatan promosi
pariwisata keluar negeri yang
akan dilakukan di tahun ini.

Kepala Dinas Pariwisata Ka-
bupaten lCungkung I Nengah
Sukasta, Minggu (f3l1) men-
gungkapkan, untuk kegiatan
promosi pariwisata Kabupat-
en Klungkung di tahun 2019
dianggarkan sebesar Rp 3,32
miliar lebih. Jumlah tersebut
lebih besar dibandingkan ta-
hun sebelumnya yang berk-
isar Rp 1,8 miliar meski yang
terealisasi hanya berkisar Rp
570 juta lebih lantaran adanya
pembatalan sejumlah kegia-
tan festival seperti Festival
Semarapura, dan Festival Nusa
Penida. "Yang kemarin tahun
2018 ada beberapa festival
yang batal," katanya.

Menurutnya, peningkatan

r;;
I to'.

!xtn, tt'\ 1onqa,,

".,u,[, 
**u,un promosi $pertt

mel{lui Festival Nusa Pt'nida,
Fest{val Semarapura, lan{mark
di Df sa Kutampi, Nusa Pfnida,

tl

o"r,rf .,rrurun t"giu,u.r [.;-
mosi pariwisata di tahun p019

ini, s{ain mempertimbangkan
infla$i juga karena ad4nya
.t



a [Jt)l( R.ISub Bagian Hurn

fdadar Safl

Pnovinsi

Meski a$ggaran promosi
parirvisat{ mengalami pen-
ingkatan fukup signifikan,
menurutnyp tidak ada kegiatan
promosi flariwisata di luar
negeri yan$ akan dilakukan di
tahun 20191 Lantaran anggaran
Rp 3,3 mi$ar tersebut tidak
mencukupl untuk melakukan
promosi di iuar negeri.

Sehingga pihaknya berharap
Pemkab Bqdung yang setiap
tahun menfuelar kegiatan pro-
mosi pariw{sata di luar negeri
juga turut Imempromosikan
Kabupaten filungkung sebagai
kabupaten] penunjang. "Ta-
hun-tahun bebelumnva sudah
ada pembic[raan terkait hal itu
dengan Pe{nkab Badung. Se-
bab Pemkap Klungkung tidak
pernah samp sekali melakukan
kegiatan p{omosi pariwisata
ke ltrar ne$eri karena keter-
batasan an$garan," terangnya.

Dengan !erbagai kegiatan
promosi yaflg akan dilakukan

tahun zQ[S, pihaknya ber-
targ{t kunjungan dan

PAD dari jektor pariwisata
,at terealisasi. Adapun un-
target kfnjungan di tahun

menc{pai 543.979 orang.
nentara target PAD sebesar
7 rniliar lpbih. "Sampai saat

Tiongkokcukup
berfiunjung ke Nusa
medki untuk melaku-

wisata Fhari hanya sehari
Sementara wisatawan
kerap,rnsnginap beber-

hari aflalah wisatawan
ao' tan{asnya. (ayu/rld)
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DENPASAR - fika vvajah I Putu Sentana, mantan
Perbekel Desa Baha, Mengwi, Badung, langsung
pucat pasi ketika dituntut lima tahun, maka tidak
dengan pengacara terdakwa. Penasihat hukurn terdak-
wa I Gusti Putu Suwena mengaku tidak terkejut dengan
tuntutan Iaksa Penuntut Umum (IpU) fejari Badung r

) Eaca Dituntut... Hal l l

TAK l

MFNYANGKA;
Terdakwa I
Putu Sefitana,
nrantan
Perbekel Desa
Bafro, Mengwi,
Badung,
s.iat keluar
tlariruang
sidarig Tipikor
Denpasar,
kefltafln.
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Tak Ganti Rugi Iadi Unsur Memberatkan -

\le

r DITUIITUI...

Sambungan dari hal 1

"Saya sebetulnya tidak kaget
(tuntutan lima tahwr penjara)i'
ujar Suwena, kemarin (lB/1).

Wajar jika Suwena tidakkag-
et. Sebab, jumlah uang yang
dikorupsi kliennya Rp I mil-
iar lebih. Tepatnya Rp 1,006
miliar. Uang tersebut mer- '

upakan uang APBDes Desa
Bahasa 2016 - 2017. Meski
demikian, Suwena akan tetap
mengupayakan keringanan
hukuman sebagaimana yang

dimohonkan terdakwa.
Pledoi atau pembelaan

secara tertulis juga sedang
disiapkan untuk diperden-
garkan dalam sidang beri-
kutnya Rabu depan. "Intinya
seperti itu. Kami memohon
keringanan hukumani' imbuh
Suwena. Materi pledoi masih
disusun pihaknya sembari
menunggu poin-poin yang
mungkin akan ditambahkan
terdakwa.

Sejatinya, sebelum perkara
ini sampai pada proses hu-
kum, Putu Sentana sendiri

sebetulnya sempat menya-
takan permohonan maaf dan
bersedia melakukan ganti
rugi atas dana APBDes tahun
anggaran 2016 yang disele-
wengkan. ltu terjadi saat
muncul hasil audit internal
yang dilakukan Inspektorat
Kabupaten Badung.

Pada poin ganti rugi inilah
terdakwa diberatkan. Karena
proses ganti rugi nyatanya
tidak pernah dilakukan ter-
dakwa. Kendati demikian,
sampai batas waktu yang
ditentukan, terdakwa rupa-

nya tidak kunju,rg melaku-
kan upaya ganti rugi. Di saat
yang sama proses hukumnya
sendiri terus berjalan.

Selain dituntut lima tahun
penjara, Sentana juga ditun-
tut dengan pidana denda se-
besar Rp 200 juta serta mem-
bayar ganti rugi sebesar dana
APBDes yang dikorupsinya
yakni Rp I miliar lebih.

Bila uang pengganti tidak
dibayarkan maka dia meng-
gantinya dengan hukuman
kurungan selama dua seten-
gah tahun. (san/rid)

- .l'41
,r, -r.,iql.-."4:
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Anshari Terancam Dicopot
SINGARAIA - Muhammad Anshari terancam dicopot

dari jabatannya sebagai perbekel Celukan Bawang. Siat
ini pemerintah masih menanti surat penetapan tersang_
ka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor daii
kejaksaan. Setelah suratitu diterima, Anshari disebut akan
dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai perbekel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (pMD)
Buleleng Made Subur saat dikonfirmasi kemarin (lTll),

' mengaku pihalcrya belum menerima informasi pasti terkait
penetapan status Anshari sebagai tersangka. pihalorya pun
sudah meminta informasi dari Camat Gerokgak Made Iuar_
tawan, namun hingga hni juga belum ada kepastian.

"Saya sudah ketemu juga dengan pak Camat. Memang
belum ada penjelasan maupun surat dari kejaksaan,,,kati
Subur saat ditemui kemarin (17ll). Menurut Subur dirinva
'akan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng din
meminta surat penetapan tersangka pada kejaksaan. Su-
rat itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dari
pemerintah untuk mengambil kebijakan.

"Kami tunggu surat penetapannya dulu. yang jelas me-
kanismenya itu ada berhenti sementara, bisa juga berhenti
permanen. Makanya kami akan koordinasikan dengan
kejaksaan dului' imbuh Subur. (eps/gup)
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t Kepastian
Status dan
Sisa Gaji

fanji
Perjuangkan,
Direktur
Sebut Belum
Ada Usaha

EksPegawai Perusda Deadline Akhir Ianuari

r Dinas

NEGARA - Mantan Pegawai
Perusda Jembrana, terus
bergerak Setelah mengadukan
masalah pemberhentian
ke eksekutif dan legislatif,

mantan Kepala Bagian
Personalia Perusda Jembrana
yang dinonjobkan.
Menurutnya, pada saat

pbrtemuan dengan Komisi
B DPRD lembrana, sudah
ditentukan dalam waktu
satu minggu sudah ada
kepastian. Terutama mengenai
status nonjob pegawai dan
tanggungan gaji pegawai
selama delapan bulan yang
belum dibayar Perusda
Iembrana. "Kalau dari saya
pribadi, akhir bulan Ianuari
ini sudah ada kepastian,"
tegasnya.
Sementara itu,. Kepala

Dinas Penanaman Modal.

Edisi

Hal.

Jtl,mat, tB )a,n,,taci Lolg

mengenai pemberhentian
dan gaji yang belum dibayar,
mereka tidak mau menunggu
lama untuk kepastian. Mereka
meminta penyelesaian
masalah ini hingga akhir bulan
Ianuari 2019 ini.

Hal tersebut disampaikan
perwakilan dari pegawai
Perusda Iembrana yang
diberhentikan oleh Direktur
Perusda Iembrana I Gusti
Kade Kusuma Wijaya. Karena
jika sampai akhir bulan ini,
itu berarti genap satu bulan
mereka diberhentikan
dengan surat nonjob. "Kami
minta secepat-cepatnya
diselesaikan," kata Yunita,

Pelayanan Terpadu Satu
.Pintu Dan Tenaga Kerja
Iembrana Ni Nengah Wartini
menegaskan, akan membantu
mantan pegawai perusda
Jembrana dan memfasilitasi
agar hak-haknya diterima
sesuai dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan.
":Kita memperjuangkan
pegawai. Kami sudah
memberikan pertimbangan
kepada pimpinan, supaya
ada kepastian kepegawaiani'
tegasnya.
Wartini menambahkan,

sesuai dengan kewenangan,
pihaknya hanya pada
ketenagakerjaan. Sedangkan

.5
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mengenai usulan Perda,
seperti yang disampaikan
saat audiensi dengan
Komisi B DPRD Jembrana
merupakan kewenangan
bagian perekonomian dan
pembangunan (Ekbang) yang
secara hirarki di bawah Sekda
Iembrana.

Jadi, Wartini menegaskan,
tindaklanjut setelah
pertemuan dengan dewan
mengenai status pegawai
Perusda Jembrana ada
pada bagian Ekbang Setda
Jembrana. "Nanti yang akan
laporan dan menindaklanjuti
bagian ekbangi' tegasnya.

Sedangkan Direktur Perusda

Iembrana I Gusti Kade Kusuma
Wijaya mengatakan, mengenai
tenggat waktu mantan pegawai
tidak bisa dilakukan sampai
akhir bulan Ianuari ini. Karena
hingga saatini belum ada unit
usaha yang bisa dikerj akan oleh
pegawai. "Kalau mau diterima
apa yang mau dikerjakan? Yang
mau buat bayar apa? Sekarang
tidak ada usaha dan tidak ada
uangi'ujarnya.

Karena itu, Kusma Wijaya
sempat mengusulkan kepada
pemerintah kabupaten
Iembrana melalui Sekda
Iembrana I Made Sudiada, agar
menerima pegawai perusda
Iembrana yang dinonjobkan

agar menjadi tenaga
kontrak. Atau opsi lain, akan
memasukkan pegawai yang
sudah dinonjobkan masuk
kerja lagi secara bertahap
ketika ada unit usaha sesuai
yang dibutuhkan.
Di samping itu, janji

penyertaan modal yang
akan diberikan pemerintah
kabupaten sebagai pemilik
perusahaan direncanakan
pada anggaran perubahan
APBD Jembrana, sekitar bulan
Agustus. "Kalau secepatnya
memasukkan pegawai,
jujur sekarang tidak bisa.
Tunggu unit usahanya dului'
terangnya.(bas/han)
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KasusTirtaEmpul
Tunggu Inspelctorat

GIANYAR-Kasus Operasi Kata dia, dari hasil Inspek_
Tangkap Tangan (O{T) terh_ toratitu,polisiakanmempela_
adap petugas tiket pura-Tirta yariapakihadu.rrrru.k"r,igian
Empulbelumrampung.polisi n"guru atau tidak.,npaiah
masih menantikan hasil per_ dig[rnakansendiriataukepent_
hitungankerugiannegaradari inlan desa adat atau t"p"niInspektorat Kabupaten Gi_ inlan lain. Kami cek melalui
anyar. Setelah hasil perhitun_ InJpektorat,,, jelasnya.
gan dikirim ke polres barulah Oeni mengaku, penanga_
melakukan langkah lanjutan. nun turu, t""."pri_"_"1rgKapolres Gianvar AKBP butuh waktu yang lebih lamaPriyanto priyo Hutomo, k;il;"rg kasus pidana lain_menyatakan kasusnya ma_ nya. ,,peiranganan 

banyaksih menunggu inspektorat. pirr"aui'o*yak orang yang"Masih di Inspektoiat,,, regas ;i,"i;;;i"terangan,,,katadia.:
Priyanto. Ditanya kenapa ia- s"-"niu.u itu, Kepala Ins-rus membidik bendesa bukan p"ttorui fuUupaten Gianyar,petugas tiker saia? priyanro ivrua" iuunai;;;;;;i;;mengaku yang bertanggung pitratnya-uukan mengaduitjawab adalah prajuru q;1i.rs ;r;;;,;;ngtritung berapaatas. "Kami kan membidif a""" 

""riIljg. _l :,, " " 
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Kadis, Minta Nasib

Pegawai Diutamakan

--t

DulcudEEks Pegawai Gugat Perusda
Dewan Semprot

NEGARA - Mantan pega-
wai Perusda fembrana yang
diberhentikan sepihak oleh
Direktur Perusda Iembrana,
mengadu ke DPRD Iembrana.
Rabu kemarin (16/r), seban-
yak delapan orang mantan
pegawai yang sudah bekerja
belasan tahun di perusahaan
plat merah tersebut, meminta
kepastian status kepegawaian.
Mereka menuntut gaji yang
tidak dibayar selama delapan
bulan dan mendesak agar di-
rektur diberhentikan.
Mantan pegawai Perusda

Iembrana tersebut diterima

ADUXN n6lB: Mant.n tsSwal Fru3da &.diabg dcnS. (tu Kmisi a rRD Jmbrm I ilydn.. tu€ry$ XGUdya fi.nan) d.o kdis
trnsP &n Mker NiNonsah wd"1d9 e1l4I*"1 _

Ketua Komisi B DPRD lem-
brana I Nyoman Sutengsu
Kusumayasa. Di samping itu,
Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
(PMPTSP dan Naker) lem-
brana Ni NengahWartini juga
hadir mendengarkan keluh
kesah mantan pegawai yang
diberhentikan melalui surat
nonjob sejak akhir tahun
20lB lalu.
Menurut Yunita, salah seo-

rang pegawai mewakili pega-
wai yang lain, pihaknya ber-
harap apabila direktur tidak
mampu memimpin perusa-
haan agar diganti. Dan me-
minta tunggakan gaji ditin-
daklaniuti dibayarkan pada
pegawai. "Kami masih bertol-
eransi bekerja meski tanpa gaji,

tapi akhirnya diberhentikani'
jelasnya.

Pada saat mengadukan ke
dewan, Ketua Komisi B DPRD
Iembrana I Nyoman Sutengsu
Kusumayasa sempat menegur
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan Tenaga Kerja fembrana
yang mengatakan bahwa nan-
tinya Perusda akan dibantu
modal oleh pemerintah dan
membantu sejumlah usaha
yang akan dikerjakan. "Mas-
alahnya, sekarang mereka me-
minta kepastian status kepega-
waian mereka dengan status
nonjob itu. Soal Perda dan
penyertaan modal belakangan
dibahasi' ujarnya.
Menurut pria yang akrab

disapa Suheng ini, karena
masalah utama status non-
job, mendesak pemerintah
memerintahkan direktur agar
mencabut surat nonjob yang
telah dikeluarkan. Karena
status nonjob dalam aturan
tidak ada, lebih baik mantan
pegawai ini dirumahkan den-
gan kerja bergiliran. "Tetapi
mereka tetap diberi hak gajii'
terangnya.

Suheng mendukung jika
mantan pegawai ini menggu-
gat Perusda Jembrana ke pen-
gadilan hubungan industrial.
Pasalnya, keputusan mengel-
uarkan surat nonjob merupa-
kan kesalahan besar direktur.
Apalagi, keputusan tersebut
keputusan sepihak direktur
yang tidak dilaporkan terlebih
dahulu kepada pemerintah
kabupaten Jembrana selaku
pemilik perusahaan. "Kalau
masalah ini tidak selesai, saya
dukung kalian (mantan pega-
wai) gugat perusdai' tegasnya.

Namun, saat ini Suheng ma-
sih menunggu keputusan dari
pemerintah dan perusda men-
genai status pegawai mereka.
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Salah satunya mencabut surat
nonjob dan tetap mempekerja-
kan pegawai dengan tetap me-
nerima gaji sesuai kinerjanya.
Seperti diberitakan sebel-

umnya, Perusda Jembrana
bangkrut karena tidak ada
usaha yang bisa menghasilkan
pendapatan besar. Hanya ada
usaha percetakan dan sedot
WC. Dengan usaha tersebut
tidak ada cukup untuk mem-
bayar gaji pegawai, akhirnya
sebanyak l0 pegawai dinon-.
jobkan sedangkan yang Iain
mengundurkan diri.
Perusda Iembrana juga ti-

dak membayar gaji pegawai
selama delapan bulan tahun
2018 lalu, dengan nilai total
sebesar Rp 300 juta lebih.

-r+{:
.'. r.-'

-,,,,i.{!\-.

Meski sudah tidak ada usaha,
pemerintah kabupaten Jem-
brana tetap mempertahankan
Perusda Jembrana. Langkah
yang akan diambil di antara-
nya adalah rencana bantuan

sarana, modal, sehingga bisa
beroperasi lagi.

Upaya unruk menyelama&an
perusda tersebut, pemerin-
tah kabupaten Iembrana akan
mem-backup penuh usah-us-

aha yang dilakukan. Misalnya
merrrbutuhkan regulasi, akan
dibuat regulasi secepatnya.
Perusda ditekankan unnrk men-
cari terobosan untuk keber-
langsungan Perusda.(bas/han)
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Iadi Tersangka, Perbekel

Dinonalctifkan
TABANAN - Perbekel Desa Gadungan, Selemadeg Timur I

Wayan Muliartana akhimya diberhentikan sementara tnon-
aktif) darijabatan karena menyadang status tersangka atas
kasus pungutan liar (pungli) galian C di desanya. pemkab

Provinsi,,.,,t"ii,,,,,.-TWP
\tl.:,. lirj

' -.-r:-.:..*i'

Tabanan sudah menuniuk pelaksana tugas (plt) perbekel
Ghdungan untuk memperlincar .oau pimeiiniahan dan
pelayanan di desa Gadungan. Sesuai aturan, plt diberikan
kepada Sekdes Desa Gadungan. Itu sampaikan Asissten II
Bidang Perekonomian dan PembangSrnan Sekda Thbanan
I Wayan Miarsana usai menyampaikan surat pemberhen-'
tian sementara Kepada Perbekel Desa Gadungan, yang di-
saksikan langsung Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) Thbanan dan Camat Selemadeg'Iimur.

Miarsana menyebutkan dasar
pemberhentian sementara
Perkebel Gadungan iru sesuai
dengan SK Bupati Tabanan
Nomor \BO/81/04/HK dan
HAM/2019 dikeluarkan per 7
"Ianuari 2019. Sesuai aturan Per-
mendagri Nomor 66 tahun 2017
tentang perubahan atas Per-
mendagri Nomor 82 tahun 2015
yangmenyangkutpengangkatan I rrdydlr'r'rur

dan pemberhentian kepala desa. "secara normatif yang
bersangkutan harus diberhentikan sebagai perbekel se-
hingga roda pemerintahan dapat berjalan. Kami sudah
menunjuk pelaksana tugas yakni Sekdes Gadungan Made
Rustiagai' jelasnya, Rabu (16/l) kemarin.

Setelah dikeluarkan SK Bupati pemberhentian, perbekel
Desa Gadungan I Wayan Muliartana segala hak-hak yang
melekat pada jabatan sebagai perbekel termasuk tunjanga_n
dan gajinya tidak berikan sementara sampai adanya kepu-
tusan ingkrah secara hukum. 'Apabila nantinya keputusan
secara hukum Perbekel Gadungan dinyatakan tak bersalah,
maka pemerintah Tabanan berhak melakukan rehabilitasi
kembali kepadalangbersangkutan. Kemudian segala hak-hak
akan diberikan kembali. Namun, jika bersalah maka sesuai
aturan dilakukan pemecatani' terangnya.(uli/dot)

lWayan Muliartana
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pengembangan kasus yang
dilakukan Unit Tipikor Polres
Iembrana, kedua Kadus itu
bersama-sama dengan In-
dah Suryaningsih yang sudah
divonis Pengadilan Tipikor
Denpasar membuat pengajuan
fiktif santunan kematian yang
mengakibatkan kerugian neg-
ara lebih Rp 300 juta.

Pengajuan proposal fiktif san-
tunan kematian yang merupa-
kan program Pemkab Jembra-
na itu bisa lolos karena peran
Indah sebagai verifikator yang
bertugas memverifikasi dan
validasi dokumen pengajuan
santunan kematian. "Dengan

modus ini maka dokumen
fiktif yang diajukan itu lolos
dan santunan kematian fiktif
sebesar Rp 1,5 juta itu dibayar-
kan oleh Pemkab Jembrana,"
ungkapnya,

Setelah uang itu cair kemu-
dian oleh mereka dibagi, di
mana Indah Suryaningsih
mendapat bagian Rp I juta.
Sementara Artawan dan As-
tawa mendapatkan Rp 500
ribu. Namun jika Artawan dan
Astawa yang membuat doku-
men mereka akan mendapat
bagian Rp 700 ribu dan Indah
Rp 800 ribu.

Mulai kurun waktu bulan lan-

uari sampai Desember 2015,
tersangka Dewa Ketut Artawan
mengajukan I40 berkas fiktif
dana santunan kematianke Di-
nas Sosial Pemkab Jembrana.
Dari 140 berkas fiktif santunan
kematian yang sudah dicairkan
itu Unit fipikor Polres Iem-
brana menghitung terdapat
kerugian negara sebesar Rp
2 10 juta. Sedangkan tersangka
I Gede Astawa mengajukan
59 berkas fiktif dan suddh
dicairkan Dinas Sosial Iem-
brana dengan kerugian negara
Rp 88 juta. "Besarnya keru-
gian negara itu berdasarkan
penghitungan yang dilalcukan

Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan Bali. Untuk
mendapat uang negara itu ada
berkas orang meninggal yang
diajukan dua kali termasuk
juga ada orang yang masih
hidup dibuatkan berkas fiktif,"
jelasnya.

Setelah ditetapkan sebagai
tersangka oleh Unit Tipikor
Polres Jembrana, Artawan
dan Astawa langsung ditahan
untuk proses hukum lebih
lanjut. Atas perbuatannya
itu kedua tersangka dijerat

dengan Pasal 2 ayat I subsider
Pasal 3 subsider Pasal lB ayat
I hurufb UU RI No 3l Tahun
I 999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. UU
tersebut kemudian diubah
dengan UU RI No 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas
UU RI No 3l Tahun lggg ten-
tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto pasal
55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat
I KUHP dengan ancaman
pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara 4 tahun

dan paling lama 20 tahun
denda paling sedikit Rp 200
juta dan paling banyak Rp I
miliar dan pidana penjara
seumur hidup atau pidana
penjara 1 tahun dan paling
lama 20 tahun dan atau den-
da paling sedikit Rp 50 juta
dan paling banyak Rp I miliar.

Barang buki yang diamank-
an yakni berkas perkara No
BP I 48.c I I I 201 B/Reskrim tang-
gal 26 Ianuari 2017 dengan ter-
sangka Indah (berkas perkara
split/terpisah). (nom/rid)

tfl
tl
tlll

,I

Aiukan 140 Berkas Fildf Dana l(ematian
r DUA I(IDUS...

.Sambungan darihal 1

Kedua kadus yang ditahan
tersebut yakni, I Gede Ast-
awa, Kadus Munduk Ranti
dan Dewa Ketut Artawan, Ka-
dus Sarikuning Tulungagung.
Mereka ditahan sesaat setelah
ditetapkan sebagai tersangka.
"Keduanya ditahan setelah
ditetapkan sebagai tersang-
ka kasus santunan kematian
di Desa Tukadaya," terang
Wakapolres f embrana Kompol
Komang Budiartha, kemarin
(lB/l).

Menurut Budiartha, dari hasil

Eciisi
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Dua l(adus di Tukadaya Ditahan

NEGARA - Bak bola liar, setelah Indah
Suryaningsih, PNS di Dinas Sosial Pem-
kab Jembrana diganjar hukuman 4 tahun
6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta
subsider 3 bulan penjara, kasus korupsi
santunan kematian kini bergulir lagi. Kali
ini dua orang kepala dusun (kadus) atau
klian banjar di Desa Tukadya, Melaya,
Iembrana yang ditahan r

) Baca Dua Kadus... Hal l l

-

Korupsi Santunan

Pengembangan Kasus

' xertrATlAN OeSn TUKADAYA
ffingadi|anTipikorDenpasar1rMapolresJembranasejakJumat(18/1).
F telah memvonis PNS Dinas S:s]91-lemkab i . Motitnyu mengajukan lerkaspengajui

Jembrana Indah Suryaningsih dengan - I santunan I
rkuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp i Jembrana.

r Motifnya mengajukan berkas pengajuan. fiKif
santunan t<ematian ke Dinas Sosial Pemkab

hukuman Penjara 4 tahun 6 bulal

3OO juta, subsider 3 bulan Penjara' I t u.rit kongkalikong dengan lndah Suryaningsih''?. polrri lalu melakukan pengembangan dan penyeli- p"ngu;uu"n itu lolol validasi O9n 0a19,;1r
oir.".'-i*rrt." nercasar t5*tu-t.xti persidingin. ffiil,rii;rniun p"ng.iu.n sebanvak 140 berkas

iasilnya,'diketahui dua kepala dus-un (Kadus) di I Rt<tii.

D.":1r:[?9:Ii;'31?'l,li t"*l'-".,i3,'ffji,[i. r . s"tiup berkas proposarriktir s.enir9i1?o ]fl:]:l

ffi I

MENYUSUL: Tersangka kasus dugaan korupsi santunan kematian I

Gede Astawa, lGdus Munduk Ranti dan Dewa Ketut Artawan' lGdus

Sarikuning, Tulungagung (memakai baju tahanan), Desa Tukadaya'

Melaya Jeglraqfaal ekspose di Polres Jembrana, kemarirl

L-t' r"l*i
+d

Ec/isi

l-l;il. :1



Sub BaEian Hunlas clan Ta

fr{eidar.SadF

HP!( RX $rt:

i -aolaga, t9 Jqnuati ?oJg *

t'

A]IGGARA]I DAERAH 
V,

APBD 20lB Meleset,
Bupati Panggil Bapenda

MANGUPURA- Anggaran Pendapatan dan Belanja (ApBD)
Kabupaten Badung 2018 meleset dan mengalami defisit Rp
700 miliar lebih. Bupati Ba<ilung I Nyoman Giri prasta me-
manggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan paseda-

han Agung Kabupaten Badung beserta jajarannya ufituk
melakrkan rapat tertutup di Gedung Lantai III Kantor B{pati
Badung, Senin ( I 4/ I ). Dalarn rapat tertutup tersebut, Giri pra-
sta kabamya memberikan briefing sekaligus waming kepada
pejabat dan staf Bapenda agqr menggenjot kinerjannya dalam
mengoptimalkan potensi pqiak Sayangnya, Bupari Giri prasta

ketika ditemui usai pertemuan enggan berkomentar pepihal
pertemuannya dengan pejabat dan staf Bapenda Badung.
Menuru0rya rapat tersebut hanya untuk memberi motivasi
kepada Bapenda. "Iya, tadi rapat unttk memberi mofivasi
kepada Bapenda/'ujamya singkat. 

I

Sementara, I Made Sutama selalsr Kepala Bapenda Badtrng
menrbenarnya dirinya bersama jajaran dan staf diberikan
pengarahan langsung oleh Bupati Badung. Menurutnya, Bu-
pati menginginkan hnerja Bapenda terus ditingkatkan seiring
bertambahnya target pendapatan daerah pada tahun 2019.
"Iya, tadi ada pengarahan dari Bapak Bupati. Intinya untuk
memotivasi kami di Bapenda supaya tahun 2019 meningkat,
tentang pendapatanl' ungkapnya

Ia mengakui, sangat wajar Bupati Giri Prasta memberikan
perhatian lebih terhadap kinerja dirinya bersama jajaran.
Terlebih, pada tahun 2019 ini target Bapenda cukup berat,
yakri untuk meningkatkan pendapatan sektor pajakmencapai
Rp 6,2 triliun. "Ya, biar Bapenda ft:bih semangat lagi. Bhpen-
da,kan jantung:rya Badt'.gi' t;1a rSnVa. (a{1O

Provinsl ,,ijii,.
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NYOMAN GIRI PRASTA

Bad{nglMpnotak
Renlanh Proyek

nantiadake-

MANGUPURA' Rencana ProYek Penam-

Uurrgu., putit panpi di kawasan Canggu untuk

r"tf i-^i e*darh Nguran nai dan Pelabuhan

Benoa ditolak. Pemkab Badung melalui Dinas

p"[oiuu" u*um dan Penataan Ruang (pUPR]

nua""g tidak merekomendasikan untuk

*"n*"irt pusir di Pantai Canggu' Pertimban-

gann"ya adalah kdrena kawasan Pantai Canggu

dan sekitamYa rawan aorasl'

"Usulan dari kami ke Provinsi Bali itu
(Pantai Canggu) akan dilakukan normalisasi

dengan cara menambah Pasir t
) BacaBadung"' Hal 11

i-.//!/lli:,1

terqngnya.
Rencana penambangan Pasir

laut dengan jarak 4 rnil dari bibir
paftai, menurut Bupati Giri Prasta

ter{tu akan memperparah terjad-
inya abrasi. SeharusnYa Penam-
bangan pasir laut digunakan
untuk normalisasi wilaYah terse-

but, demi pelestarian tingkungan

selempat. "SingkamYa, Pasir laut
yahg ditambang digunakan un-

uk menormalisasi bibir Pantai
sEempat, bukan diPindahkan ke

tefnpat laini' tegasnya.

Seperti diketahui, ProYek
reklamasi Bandar Udara I Gusti

\gurah Rai dan Pelabuhan Be-

npa mengambil Pasir dari Pantai

(uta, Kerobokan, dan Canggu.

]Luas wilayahyang alen diam-
dil pasirnya mencaPai l'916
hektare. Pasir sebanYak itu akan

digunakan untuk mereklarnasi
Bandara Ngurah Rai dengan
tambahan 147,66 hekare dan
perluasan Pelabuhan Benoa

leluas 1.377,41 hektare. (dwi/pit)

ilillt
II

il

Seharusnva
J

h Pasir, Bukair Mengeruk
p{ntaib{rtambahhing-
ZOb metdr. Setelah ada

r BtDUllG...
Sambungan dari hal 1

Supaya daratan kita kembali
seperti semula. Kalau itu diam-
brl, ya malah tambah abrasi.
Harusnya ditambah, " tandas
Kepala Dinas PUPR Badung IB

Surya Suamba, saat ditemui,
kemarin (14/l).

Usulan untuk menambah Pa-
sir terebut karena berdasarkan

data kondisi Pantai sebelum-
nya. Sebab belakangan ini di
wilayah pantai tersebut terjadi
abrasi. Pemkab Badung Pada
tahun 2000 juga telah melaku-

kan pendataan Pesisir Pantai
dengan foto udara.

Jika dibandingkan dengan
kondisi sekaran$ atau setelah lB

tahun kemudian, teiadi Pengu-
rangan daratan di Pesisir menca-

pai hingga 100 tneter. Atas dasar

itu, pihaknYa menginginkan
normalisasi Pantai.

Sehingga nantinYa di wilaYah

9s\qg9-r -tg:

L

sebagai
Kuta{anahLot.

un! I Nyoman Giri
nyrk{pi munculnya

naryrbangan pasir
ah Qanggu ke utara
da$mpenyusunan

meu Rant angan Zonasi

ng mdngalami abrasi.

kajiafr Balai Sungai'
pantai kita dari Kuta,
hingg:r Seseh daratan-
h rnlulai berkurang.
terjhdinya abrasi. It-

yah lesisir dan Pulau-Pulau
I (RtWP3K) Provinsi Bali
tak sepak{t. Menurut Giri
,ta, yang flerlu dilakukan
ah rhelakrlkan normalisa-
antali dengan melakukan
rmbhhan phsir di sePanjang

ga

da

cana
. diwi

a

ah menjadi
riorit4s dal m pembenahan

normalisasij'

tl
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"MinimAn Puluhan
Pustu Ti

JULIADURAOAR AALI

pustu. "pembangunan gedung
pustu nanti sesuai dengan
,aturln 

permenkes. 
Iadi untuk

K^erahanan jangka panjang,,,
)etasnva.

Ma-sih ada l5 pustu yang
rusak berat dan rnemerlukai

l:rp"il* Namun, diakuinya
perbaikan secara tFenyeluruh
memang belum bida dilakukan
Pemkab Tabanan karena ke_
terbatasan anggaran.,,Meski
rusak berat, naniun pelayanan
pustu tetap jalan karena mas_
yarakat terutama pedesaan
yang jauh dari layanan pusk-
esmas masih sangat membu_
tuhkan layanan ke-sehatan dari
Pustu," pungkasnyt'. (uti/dot)

. unruK l(elima pustu per_
baikannya dengan anggaran
pe-rsumber dari ABpD f0t9Tabanan sebesar Rp 2,5 miliar,,,
ucapnya.
Suratmika mengungkapkan,

arokasl dana untuk perbaikan
berbeda-beda tergantung rin_
gan, sedang, dan berarnya
kerusakan di masing_masing

Edisi

. Kepala Dinas KesehatAn Ta_
banan dr. Nyoman Surhtmi_

,113,il1i"ff,of;1f,il, {;' ., m,F
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Dishub Digelontor
Rp I,B M BeIi Alat IIit

TABANAN - Satu unit peralatan uji kendaraan (uji kid
tahun ini direncanakan dipasang di lokasi uji kendardpn
bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Taban{n.
Pengadaan peralatan uji kendaraan bermotor terselut
saat ini masih persiapan proses lelang. 'l

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Made
Agus Hartawiguna mengatakan, penambahan alat uji,Jcir
ini nantinya dilengkapi elektronifikasi sistem. Sehinfta
mempermudah pelayanan kepada pemohon.

Dimana dari data yang ada, dalam sehari rata-rara jumlah
kendaraan yang dilakukan pengujian B0 sampai 100 unit
didominasi kendaraan angkutan barang. "Sementara
untuk pengadaan alat uji, saat ini sedang mempersiapkan
tender, target pertengahan tahun sudah ada alatnya.
Nilai anggaran yang dipasq-ng sebesar Rp 1,8 miliar vdng
bersumber APBD Tabanan," ungkapnya.

Sembari menunggu pemasangan penambahan {lat
uji, alat uji lama tetap dimanfaatkan. Pengujian kelai(an
kendaraan bermotor belum maksimal lantaran a[at
uji yang dimiliki belum lengkap. "Baru terpasang dan
terkalibrasi yaitu axl load (timbangan) dan break tester
(tes pengereman)," terangnya

Kemudian untuk memenuhi alat uji dasar di tahun Ini
akan dilengkapi beberapa alat uji lainnya seperti sff,e
slip tester with XG cabinet, gas analyzer with XG cabirlet,
diesel smoke tester, headlight tester, dan sound lelel
tester. "Satu unit alat uji KIR baru sekalian nantinya kami
akan lakukan elektronifikasi sistem. Iadi lebih praktis lagi
pelayanan ke,masyarakati'ujarnya. 

I

Hal senada disampaikan petugas pengujian Kelut
Pujiantara, pegawai Dishub Tabanan. Menurutnya, me$ki
selama ini sudah ada alat uji kelaikan kendaraan, namun

ALAT BARU: (endaraan yang mehkukan uii KIR Dishub Tabanan.

belum bisa maksimal. Bahkan untuk pengujian juga qda
bagian yang masih dicek secara kasat mata. Misalr-fVa

dalam pengujian emisi gas buangan masih bekerjasahra
dengan pihak ketiga. Di satu sisi jumlah kendaraan yang
melakukan uji laik kendaraan rata-rata mencapai 100
unit tiap harinya. "Jadi nanti jika sudah datang alat uji
yang baru, tentu sangat membantu sekali apalagi a{an
dilakukan secara sistem sehingga lebih praktis dan
mudahi' pungkasnya. (uli/dit)

\'){i)(

\;*i

EcJisi Jqngcri -tAg

uJr ffirn
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yang berakhir besotr (t6/i),
belum ada peserta tenderyang
metakukan'p-en;;#ii,,gg:
Selasa sing ( I 5/ l).

Padahal pemasangan eskala_
tor di Blok A pasar Semarapura
ini ditargetkan rampung bulan
April mendatang. Sebab pada
Dutan April mendatang Blok A
Pasar 

.Semaraprru r"nionunyu
akan diresmikan sekalizus akan
digelar pameran prodt r.f_produk

ferajinan berkaitan dengan per_
ur gatantlari prlpu tan tC ungku ng
dan HUT Kota Semarapura.

Kepala Bagian Adniinistrasi

Sub Eagian Hunlas darl Tata {"isaha t}pN{ I{I Pcr pun,lir,rnaut Proutnrtt,,..,,,,

ttii ii
\iJi{Tadar,ffia$s'

r,!?)
i).1:::;1.;..

l#ip
iiiFr/

Sebelumnya, Kepala Dinas
Koperasi, UKM dan perdagangan
Kabupaten Klungkung Wayan
Arorasa, mengatakan, pemban_
grpan blok A, pasar Semarapura
y4ng khusus menjual produk ker_
ajfuran seperti kain dan pakaian
adat Bali iru dianggarkan sehtar
Rp I I miliar. Namun dalam
perjalanannya, dengan angga_
ran tersebut tidak menjangkau
untuk pemasangan satu unit
eskalator. Sehingga akhimya saru

it eskalator ini direrlcanakan
ngadaannya di tahun 20lg ini

G_agal Tender; Pasang Eskalator Molor

Pengadaan n{rang dan lasa
y"l* {"lrpafen Ktungkung,
A.A Gede Lesmana saat dltemr]i
di ruangannya, Selasa (15/l)
mengungkapkan, pengrxxunan
tender pertama untuk paket
eska!t91 CCT\fr dan,o.rnd ryr_
tem di BlokA plsar Semarapura
qengan harga perkiraan sendiri({Ft.a* BP( sebesar Rp t,4e
miliarlebih telah dilale*an mu_
lai l8-31 Desember 2018. Namul
dari tujuh peserta yang telah
mendaftaf tidak satu pun pesena
yang mengajukan penawararr
hingga hari rerakhir. ,,sehingga

tender pertama gagali, katanva.

.Te.nder kedua kalinya pun
dilakukan mulai 9-16 ianuari
20l9.Adapun pesena yatg telah
mendaltar hingga kemarin siang,
sebanyak IB peserta. Namrrn
hingga kemariri siang belum ada

yang melalc*an penawaran. fika
tender kedua kalinya ini gagal,
maka pihaknya akan melak*an
analisis pasar untuk mengetahui
penyebab kenapa paket ini gagal
tender beberapa kali. ,,Apakah

karena harga HpS, informasi
yang didapat terbatas, atau kare-
na apa. Setahu kami, penyedia
eskalator untuk di wilayah Bali
hanya satu saja. yang banyak iru

der saat tender p"rti.*.

di Iakarta, Surabaya, Bandung.
Memang jarang proyek pen_
gadaan eskalaror di pemerintah_
anj'terangrrya.

Lebih lanjut diungkapkannya,
masa pengerjaan paket ini se_
lama lStt hari. Sehingga tender
masih bisa dilakukan hingga
bulan Juni mepdatang. ,,Kami

berharap tender ini segera ada
pemenangnya. Seluruh OpD

suflah berupaya agar proyek
yang ada segera terealisasi
dengan menggelar tender leb-
ih awal. Namun kondisi yang
terjadi seperti ini (gagal tender,
red)," tandasnva.

PROYEK M0L0R: Situasi plok A pasar Semarapura; Klungkung, Selasa (ifl1)

)ngan anggaran sekitar Rp l,E
itiar. (ayu/dit)

Eclisi

l-lal.

: ,Qqbtr, tLo J*nuct.r
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35 Kendaraan Lelang Tak Dilengkapi dengan BPKB

,,,,.,I\tti,,,,.W

TRIBUN BALI/WAYAN ERI GUNARTA

LELANG - Puluhan motor tua terparkir di halaman parkiran pemkab Granyar,
Minggu (13i1). Kendaraan ini akan dilelang pertengahan bulan ini.

GIAITTYAR, TRIBT'N BALI - BA-

OL x.t ungan dan Aset Daerah

[gKADt ci"nYat. Perten$ahan Ja-

nuari 2019 ini, akan melelang Pu-

luhan kendaraan keluaran tahun
-ZOOS 

t bawah' Saat ini' BKAD

Ci"ttu- telah mengajukan ken-

daraan Yang dilelang ke Kantor

P.i^u*in liekaYaan Negara dan

rrtairg (KPKNL) Bali'
Berlasarkan informasi' BKAD

Gianvar, Minggu (13/1)' mengi-

;"tk " 
data le-lang ke IGKLN Bali

seUanYa,k 44 unit kendaraan' ter-

Aiti ain 43 unit sePeda motor dan

,"t ,tttit kendaraan roda emPat'

b"ti tota tersebut, 13 kendaraan

tanPa STNK dan sebanYak 36 ken-

daraan tanPa BPKB.

Semua kendaraan.ini keluara
dari tahun 1990 samPai 2005'
Kendaraan Yang masuk dalarn

bursa lelang kali ini, sebagian
besar bekas kendaraan Petugas
oenvuluh Pertanian' DPRD Gia-

.tyut A* sejumlah dinas di Pem-

kab GianYar.
Kepala Bidang Aset BKAD Gi-

anyar, Made Arianta mengaKu
beium mengetahui jadwal dan

sistem lelang Yang akan dilaku-
kan. Sebab hal tersebut akan
'dilakukan langsung oleh Pihak
KPKNL. Dalam hal ini' PihaknYa
hanya mengirirnkan data kenda-

' raan yang akan dilelang'

PihaknYa tak menamPik, se-

iumlah kendaraan tidak disertai

kelengkapan sePerti STNK dan

BPKB: Sebab kendaraan tersebut
usianya sudah tua, dan keraP Pin-
dah pemakai sehingga kelengkaP-

an kendaraan menjadi tak diketa-

hu'rimbanYa.
Untuk Tahun 2019 ini, Pemkab

Gianyar kembali mengajukan, le-

IanA ke Kantot PelaYanan Keka-

vaii-t N.g"ta dan Lelang (KPKNL)

baerah 
-Bali untuk mengadakan

lelang. Dikatakannya, Pengumum-
an lelang akan diumumkan Perte-
ngahan Januari 2019 dan bisa di-

lihat di web KPKNL.
"Ada sebanYak 43 unit sePe-

da motor dan satu unit statiQn

waAon untuk dilelang. DatanYa

sudah dikirim ke IGKNL. Namun
saat ini kendaraannYa masih di
oarkiran Pemkab GianYar, silah-
-kan 

lihat-lihat, siapa tahu bermi-
nat," ujamYa.

Arianta mengungkaPkan, se-

benarnya kendaraan Pemkab
Gianvar vang masuk dalam ka-

tegori teiang sebanYak 74 unit
kelndaraaan. Namun sebanYak 30

unit kendaraan tidak masuk da-

lam daftar lelang kali ini lantar-
an Dinas Perhubungan (Dishub)

Gianyar mesih melakukan kajian
kerusakan, untuk menentukan
tafsiran harga lelang' (we$

Edisi

Hal

: gtlin, rY Jon,ro.i q tg

b



Sub Bagiarr l-lurnas dan l-ar;l Us;rf'ra UPi(

,,,.,,,'\tt'i.,,r..

W

ini

A
mry

Hingga saat ini
sudah ada 18

rekanan yang
aftar, tapi belur
ada ju$a yang
mengajukan

m
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Tender l(eduX Terancam

Gagal Lagi
SEMARAPURA, TRIBUN
BALI - Sejumlah pekerja
tampak menyelesaikan ta-
hap akhir proyek pemba-
ngunan Blok A Pasar Se-
marapura, Selasa (15/ l).
Rencananya Pemkab Klung-
kung untuk melengkapi
pasar tradisional tersebut
dengan eskala{or harus
tertunda. Ini karena belum d
ada satu pun rek'anan yang
mengajukan penawaran.

Kepala Bagian Adminis-
trasi Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Klungkung, Anak
Agung Gede ksmana men-
jelaskan, proyek pengadaan
eskalator di Blok A Pasar
Semarapura dianggarkan Rp
1,5 miliar. Sementara harga
perkiraan sendiri (HPS) sebe'
sar Rp 1.499.313.299, yang
sudah satu paket dengan pe-
masangan CCTV dan sound
system.

klang pada tahap perta-
ma sudah dilakukan 18-31
Desember 2018 tapi gagal

penawaran

AAGede Lesmana' 
Kabag Pengadaan Barang

tender. Penyebanya tujuh re-
kanan yang daftar tidak ada
yang mengajukan penawaran
"lsUlahnya mereka (rekanan)

baru 'nginilp' saja," ujar ks-
mana, Selasa (15/1).

, Kata dia, tidak adanya

rekanan yang mengaJukan
penawaran tahap pertama
ini, diperkirakan karena pe-
nyedta eskalator biasanya
mengambil proyek swasta.
Atas kondisi ini, pemkab
kembali membuka peng-
umunan tender tahap ke-
dua sejak tanggal 9-16 Ja-
nuari 2019.

"Hingga saat ini sudah ada
18 rekanan yang daftar, tapi
belum ada yang mengajukan
penawaran. Padahal batas
terakhir pengumunan tahap
kedua ini besok (hari ini),"
ungkap Lesmana.

Namun jika di antara 18
rekanan yang daftar terse-
but, ada yang melakukan
penawaran dan memenuhi
persyaratan, maka pena-
war itu lah langsung men-
jadi pemenang tender. "Jika
kembali tidak ada penawar-
an, tentu kami akan mela-
kukan analisis. Mengapa
rekanan minim mengajukan
penawaran," jelasnya.

Meskipun demikian, Per-
pres Nomor 16 Tahun 2018
tentang peraturan pengada-
an barang dan jasa pemerin-
tah masih dimungkinkan di-
lakukan pengumunan tender
lagi hingga Juni-Juli 2019.
Namun, bangunan Blok A
Pasar Semarapura ini renca-
'nanya akan diresmikan saat
HUT Kota Semarapura, HUT
Puputan Klungkung, dan
Festival Semarapura April
mendatang.

Jadi sangat diharapkan
eskalator telah terpasang
sebelum itu. "Setelah ada
penawaran, itupun kembali
berproses selama I bulan,
baru bisa pengerjaan pro-
yek dengan batas waktu 180
hari (enam bulan)," ungkap.
nya. (mit)

TRIBUN BALUEKA MITA SUPUTRA

PEMBANGUNAN - Proyek pembangunan Blok A Pasar

Semarapura masih dikerjakan, Selasa (15i1).

Ed isi

Hal
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I TRIBUN BAI-I/RATU AYU ASTRI DESIANI

MADE SUBUR

kan sebagai sumber penda-
patan desa. Itu kan hibah.
harusnya masuk ApBDes,"
jelas Subur.

Kejari Buleleng berencana
akan memeriksa Muhamad
Ashari pekan depan atas
perbuatannya yang dinilai
telah merugikan negara se-
besar Rp 200 juta. Ashari
telah ditetapkan sebagai
tersangka sejak 3 Janua-
rl kemarin. Kendati sudah
berstatus tersangka, KeJari
merasa perlu menggali kete-
rangan lebih lanjut.

Dinas PMD Sudah
PeringatkuqAshari

r Perbekel Celukan BawangTak Koordinasi

I Tukar Guling lahan BerujungJerat Kasus

SINGARA'A TRIBITNMLI-
Kepala Dinas pemberqayaan
Masyarakat dan Desa (pMD)
Buleleng, Made Subur akan
mendatangi Kejari Buleleng
untuk memastikan kebe-
naran ditetapkannya perbe-
kel Desa Celukan Bawang,
Muhamad Ashari sebagai
tersangka. Subur mengaku
sudah pernah mengingatkan
Ashari agar dana ganti rugi
lahan masuk ke sumberpen-
dapatan desa.

Ia mengungkapkan, apa-
bila Muhamad Ashari benar
menjadi tersangka, maka
Dinas PMD Buleleng akan
segera melakukan kajian
terkait pemberhentiannya
sebagai Perbekel Desa Celu-
kan Bawang.

'Apabila surat dart kejak-
saan dengan status dia (Mu-
hamad Ashari) sebagai ter-
sarfgka sudah keluar, maka
kami akan membuat sebu-
ah kafidfr -lTal 

au-?t s an glia -
kan lebih dari lima tahun ya
akan diberhentikan," uiar
Subur, Ikmis (17ll).

Terkait pemberhentian,
ungkap Subur akan dilaku-
kan apabila sudah ada kepu-
tusan dari pihak pengadilan.
Selama menunggu kepu-
tusan itu, maka Muhamad
Ashari akan diberhentikan
secara sementara, dan Jabat-
annya akan diisi oleh Sekre-
Laris Desa sebagai pelaksana
tugas. Kalau tak salah, sisa
masa jabatannya tahun ini.

"Pemberhentian sementara
juga ada. Jadi mohon maaf
saja, sebab Senin baru saya
akan melakukan jemput bola

Kasi Pidsus Kejari Bule-
mendatangKEari," 

"Jarga. leng, Wayan Genlp menle_
. Subur menyebutkan, Mu- laslan, ivtuhamaO Ashiri
hamad $hq memang tidak terbulrti menerima uang se_
melakukan koordinasi de- besar Rp 1,2 miliar dad pT
ngan Dinas PMD Buleleng, Generaf Energr BaIi (GEp)
saat tukar guling lahan lqA plJfU CelukanAawang pada
tor Desa Celukan dengan pl---'*qf +. Uang itu diberikan se_

l1a}JT-9:ry.l Energr Bali balrir uenluk tukar guling
(GEP) PLTU Celukan Bawang lahan kantor Desa Celukan
!T-.gi Pglt * pada tahun Bawang yang dulu berlokasi
2014 pihaknya telah me- di BanJar Dinas pundukan.
nyampaikan kepada Muha- Lahan kantor desa terkena
mad-Ashari agar dana ganti relokasi pembangunan pLTU
rug lahan masuk ke sumber Celukan Bawans.
pendapatan desa. Berdasarkanlasil penye_"Kemarin kami sudah lidikan, dana Rp l,2-miliar
melakukan upaya-upaya, justru masuk ie rekeninA
memperingati Muhamad pribadi milik Muhamad As_
Ashari agar seluruh me- hari bukan ke rekening milik
kanisme diubah menjadi pemerintah Desa Celukan
s_umber pendapatan desa. Bawang. SelanJutnya kantor
Kami sudah sampaikan ltu desa pun lerpinOafr tempat
dulu. Nah yang jadi masa- dan dlbangun ai Aarr1.. bi_
lah uangnya itu masuk ke nas Celukan Bawang dengan
rekening pribadi. Setelah anggaran sebesdr np f mUi_
bangunan dinilai, ada se- ar. Fenge4aanriya dtlakr.rkan
lisih- lagi Rp 200 juta. Ini oleh CV Hikrnah ragas tanpa
lah dari proses awal sudah melalui proses tender alias
salah sehingga kami sudah ditunjuk secara pribadi oleh
carikan alrternatif masuk- Muhamad Ashari. (rtu)

m

'r()vllt$i [:!arli

Edisi : Jwrd,6 Jo.ru.ri 2-orl
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jaksaan Negeri (Kejari) Buleleng ihwal ditb-
tapkannva Perbekel Desa Celukan BawanE,tapkannya Desa Celukan Bawang,

lagai tersanaka. Kenda-Muhamad Ashari sebagai tersangka.
ti demikian, Suradnyana berpesan agar As-
hari mematuhi Droses hukum.

"Saya belum baca surattembusannya. Saya
baca di media (Muhamad Ashari)jadi tersang-
ka. Saya sarankan ikuti proses hukum dan se
mua berjalan sesuai mekanisme," kata dia. (ilu)

Enggan Tanggapi
TERIGIT kasus ini, Tribun Bali mencoba
mengkonfirmasi ke Perbekel Desa Celukan
Bawang, Muhamad Ashari, ihwal kasus yang
menjeratnya. Namun saat akan ditanya, As-
hari langsung menjawab, "Sebentar ya, saya
lagi kerja," kata dia singkat kemudian me-
nutup sambungan telepon.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana
mengaku belum menerima kabar dari Ke-
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Dewan It,I inta Kaii
Pembangunan Stadion

RF 500 lltl ,_./
r Keuangan Eadung selum stabit, Masih ffunggak pihak Ketiga
ItrAIIIGUPURA, TRIBUN
BALI - Pembangunan sta-
dion bertaraf Internasional
di Mengwi, Badung, renca-
na akan dikebut Pemerintah
Kabupaten, Badung. Bahkan
perencahaanya pun sudah
memasuki tahap Jeasibilitg
studg (FS), kemudian akan
dilanjutkan dengan detail
engineering desrgn (DED).

Namun DPRD Badung me-
minta jajaran eksekutif un-
tuk menuntaskan program
kebutuhan dasar. Apalagi
kondisi keuangan Badung
yang belum stabil hingga ma-
sih memiliki tunggakan pem-
bayaran pada pihak ketiga.

Bahkan pihak dewan me-
minta agar jajaran eksekutif
mengutamakan yang priori-
tas untuk Badung, kemudi-
an baru dilanjutkan untuk
pembangunan stadion.

Ketua DPRD Badung, Putu
Parwata, meminta Tim Ang-
garan Pemerintah Daerah
[APD) Badung untuk meng-
atur anggaran dengan baik.
Artinya masih bisa diprio-
ritaskan ke hal yang wajib
sesuai tema pembangunan
Badung tahun 2019, yakni
pendidikan, penelitian dan
pengembangan, ilmu penge-

tahuan dan teknologi.
Selain itu juga terkait ke-

sehatan, pembangunan eko-
nomi, tata kelola pemerintah
dan pelayanan publik.

"Ketua TAPD yang juga
Sekda Badung mempu-
nyai peran maksimal untuk
mengatur (anggaran). Oke
kita bangun stadion tetapi
ada sejumlah tagihan yang
belum dibayarkan tentu itu
harus dialokasikan dulu,"
ujarnya saat dikonfirmasi,
Jumat (18/l).

Politisi PDIP Badung asal
Dalung itu mengaku bukan
tidak setuju untuk pem-
bangunan stadion bertaraf
intemasional tersebut. Ha-
nya saja harus melihat tema
pembangunan Badung yang
menjadi prioritas.

Ia pun mencontohkkan
bahwa sekarang saja ketika
memasuki musim hujan, Ba-
dung dilanda banjir. Tentu
masalah hal ini harus menja-
di prioritas. Begitu juga ma-
salah kesehatan dalam hal
ini rumah sakit juga harus
representasif.

"Pada prinsipnya kami
mendukung (pembangunan
stadion, red) tapi pada pe-
laksanaannya harus sekala

prioritas sesuai tema pem-
bangunan Badung. Kalau
pembangunan rumah sakit
itu menjadi kebutuhan dasar
masyarakat di bidang kese-
hatan," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi
IV DPRD Badung AAN Ketut
Agus Nadi Putra mengakui
Badung bakal menjadi tuan
rumah Pekan Olahraga Pro-
vinsi (Porprov) Bali tahun
2021 tentu stadion juga di-
butuhkan untuk menunjang
sarana prasarana olahra-
ga. Namun ia juga sepakat,
kalau ada kebutuhan yang
mendesak tentu itu yang
menjadi prioritas.

"Kalau ada mendesak pro-
gram kebutuhan dasar tentu
itu yang diutamakan dilaku-
kan. Namun kalau bisa, ya
sama-sama jalan, kan bagus
iya. jadi intinya harus diren-
canakan dengan matang dan
dikaji dulu lah pembangunan
stadion itu," tutumya.

Secara terpisah, Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang mengakui
untuk persiapan pemba-
ngunan stadion rencananya
baru masuk tahap FS di ta-
hun 2019 dan ini masih akan
proses tender.

"Untuk FS dan DED dila-
kukan di tahun 2019. Seka-
rang masih proses tender FS,
setelah itu baru dilanjutkan
DED," akunya

Sebelumnya, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Badung I
Made Wira Dharmajaya me-
nerangkan, Pemkab Badung
memprioritaskan dua pem-
bangunan, yakni gedung
di Rumah Sakit dan stadi-
on bertaraf internasional di
Mengwi Badung.

Pihaknya pun mengakui
bahwa pelaksanaan fisik
pembangunan stadion terse-
but ditargetkan bisa terlak-
sana tahun 2020.

"Stadion Mengwi Jadi prori-
tas. sekarang proses penyu-
sunan DED. Dananya su-
dah kita pasang tahun 2019
ini," jelas mantan Sekretaris
DPRD Badung ini.

Stadion ini akan dibangun
bertaraf internasional dengan
menyulap dan memperluas
GOR Mengwi. Pembangunan
stadion ini diperkirakan me-
nelan dana Rp 600 miliar.

Stadion megah ini salah
satunya diproyeksikan untuk
pelaksanaan Porprov tahun
202I di Badung. (glue)

Ed isi
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eskalator di Blok A tar
RpSemarapura di

1,5 miliar. Sementara
perkiraan sendiri (HPS)

sar Rp 1.499.313.299,
sudah satu paket
masangan CCTV dan
system.

l,elang pada tahap
ma sudah dilakukan
Desember 2018 tapi gal

PEMBANGUNAN
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Ghgal lagi

Gede lesmana
rag Pengadaan Barang

i

Penyebanya tujuh rt-
yang daftar tidak a{a
rengajukan penawaran
nya mereka (rekanan)

tip' saJa," uJar [es-
r8-31 Selasa (15/t).

dia, tidak adan

Terancam

rekanan yang mengajukan
penawaran tahap pertama

SEMARAPURA.
BALI - Sejumlah pe
tampak menyelesai
hap akhir proyek pe
ngunan Blok A Pasar
marapura, Selasa (15
Rencananya Pemkab
kung untuk meler
pasar tradisional te
dengan eskala{or h
tertunda. Ini karena
ada satu pun rekanan
mengajukan penawar€rn

Kepala Bagian
trasi Pengadaan Barang ngajukan
Jasa Setda Klungkung,
Agung Gede Lesmana

nawaran
jelaskan, proyek pe

ini, diperkirakan karena pe-
nyedia eskalator biasanya
mengambil proyek swasta.
Atas kondisi ini, pemkab
kembali nlembuka peng-
umunan tender tahap ke-
dua sejak tanggal 9-16 Ja-
nuari 2019.

"Hingga saat ini sudah ada
18 rekanan yang daftar, tapi
belum ada yang mengajukan
penav/aran. Padahal batas
terakhir pe4gumunan tahap
kedua ini besok (hari ini),"
ungkap ksrSrana.

Namun Jika di antara 18
rekanan yang daftar terse-
but, ada yang melakukan
penawaran dan memenuhi
persyaratan. maka pena-
war itu lah langsung men-
jadi pemenang tender. "Jika
kembali tidak ada penawar-
an, tentu kami akan mela-
kukan analisis. Mengapa
rekanan minim mengajukan
penawaran," jelasnya.

Meskipun demikian, Per-
pres Nomor 16 Tahun 2018
tentang peraturan pengada-
an barang dan jasa pemerin-
tah masih dimungkinkan di-
lakukan pengumunan tender
lagi hingga iJuniJuli 2019.
Natnun, bangunan Blok A
Pasar Semarapura ini renca-
nanya akan diresmikan saat
HUT Kota Semarapura, HUT
Puputan Klungkung, dan
Festival Semarapura April
mendatang.

Jadi sangat diharapkan
eskalator telah terpasang
sebelum itu. "Setelah ada
penawaran, itupun kembali
berproses selama I bulan,
baru bisa pengerjaan pro-
yek dengan batas waktu 180
hari (enam bulan)," ungkap.
nya. (mit)Semarapura masih

Tender
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TABANAI{, TRIBIIN. BALI -
Perbekel Desa Gadungan, I
Wayan Muliartana tamPak
tergopoh keluar dari ruang-
an Asisten II Setda Taban-
an, Rabu (16/1) pagi. Ia tak
mau bicara sePatah kata
pun lhwal kasus yang mem-
belitnya.

Muliartana dinonaktilkan
atau diberhentikan semen-
tara usal ditetaPkan sebagai
tersangka oleh Polist dalaml
kasus pungutan liar (Pungli)i

Galian C di Desa Gadungan'l
Kecamatan Selemadeg Til
mur, Tabanan. Untuk se'l

mentara, Sekretaris Desa
Gadungan, Made Rustiaga
ditunJuk menjadi Pelaksa'
naTugas (Plt) Perbekel Desd
Gadungan. 1

Muliartana diPanggil Asis'
ten II Sekda Tabanan, I Wa-
yan Miarsana terkait kasus
pun$i tersebut dan sekaligus
menyatakan surat Pember-
hentian sementara Yang Juga
disaksikan oleh KePala Dinas
Pemberdayaan MasYarakat
dan Desa (PMD) dan Camat

Selemadeg Timuf. De4gan
ini, gaji dan tunjangarinYa
juga dieabut sementara.

Marsana menyebutkatr da-
sar pemberhentian sementa-
ra Perkebel Gadungan ttrse-
but sesuai dengan SK BuPati
Tabanan Nomor. L8O / 8\ / 04 /
HK dan HAM/2019 dikelu-
arkan per z ianuari dotg.
Kemudian Juga sesuai dalam
aturan Permendagri Nomor
66 tahun 2017 tdntangtferu-

bahan atas Fermendagri No-
mor 82 tahun 2015 Yang me-
nyangkut pengangkatan dan
pemberhentifn kePala desa.

"Dalam pbrtemuan tadi,
dia (Perbekei Gadungan) tak
ada koment[r. ArtinYa me-
nerima den$an pemberhen-
tian sementara terhadaPnYa
karena saat ini menYandang
status tersangsa," ungkaP
Mlarsana.

SK BuPati Pemberhenti-

I
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l
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rl

lfl

lff

1t

tI
an sementara dikeluarkan lfl

sebagai wujud petaksanaan ll
peraturan danlebih memberi lp

ruangagarPerbekel Gadung- ll
an lebih fokus memberikan ]l
keterangan yang diperlukan ll
pihak kepolisian terhadaP l[
kasusnya. Selain pember- li{

hentian sementara ini, se- i!
mua hak-hak yang diteri- lf
manya selama ini Juga tidak {[
dibedkan. ll

"segala hak-hak yang 
]il

melekat pada Perbekel Ga- 
,fi

dungan termasuk tunjang- 
N

an dan gajinya tidak di- 
1fr

berikan sementara waktu lfl

sampai dengan kePutusan jl
inkrah secara hukum," im- i[
buhnya. F

Miarsana menjelaskan, ll
jika nanti keputusan sudah 

lf,

inhah dan Perbekel Gadung- ltr

an dinyatakan tidak bersa- [
lah, seluruh hak-haknYa {
ypng diberhentikan semen- 

ifi

t4ra akan dikembalikan lagi. I
tiengan catatan pemerintah l[
Uerliak melakukan rehabi- ll
litasi kembali kePada Yang l?bersangkutan 

lt
ilJ

ll

iI
tl
iI

Gaji dan Tunjdngan

ilIuliarta Dicabur

TRIBUN BALI/l/lDE PRASETYA ARYAWAN

DIBERHENTIKAN - Perbekel Desa Gad{ngan, I wavan

Muliartana (tengah) tampak berbincang, Rabu (1f/l).
I

f, l
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jalankan kewenangannya,
terutama pada pengelolaan
keuangan alau APBDes ma-
sing-masing. Terlebih lagi
anggaran untuk desa dari
pusat sangat besar nilainya.

'Termasuk harus terus
melakukan koordinasi baik

suk ke Rekenin! Pribadi
KEIARI Buleleng berencana akan memer:iksa
Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerok-
gak, Buleleng, Muhamad Ashari pekan depan.
Ashari kabarnya tPlah ditetapkan sebagai ter-
sangka sejak 3 Jqnuari kemarin. Kendati sudah
berstatus tersangjka, Kejari merasa perlu meng-
gali keterangan llbih lanjut dari tersangka.

"Kami belum mlinta keterangan yang ber-
sangkutan. Sebelpmnya dia (Muhamad Ashari)
kami periksa sebegai saksi. Saat ini kami ma-
tangkan dulu keterangan saksi dan bukti-buk-
ti, siapa tah.u ada keterlibatan pihak lain. Terka-
it penahanan dan sebagainya, nanti kami lihat.
Secepatnya dalam bulan ini harus sudah kelar
kaiusnya," ungkap Kasi Pidsus Kejari Buleleng,
Wayan Genip, kemarin.

Genip menjeladkan, Muhamad Ashari terbuk-
ti menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar dari
PT General Energr Bali (GEP) PLTU Celukan Ba-
wang pada tahun 2014. Uang itu diberikan se-

ffi,iirrruliuli

-*-_.-*___4_-***_,_,-:,_,L 
:: a,*:=:

engan pihak subak, desa
adat, dan tokoh adat uraslng-
masing agar harmonisasl hu-
bungan terjatin dengan balk.
Eengan begitu diharapkan
hasus serupa tidak terJadt
[qmbali kedepannya," im-
baunya. (mpa)

bagai bentuk tukar guling lahan kantor Desa
Celukan Bawang yang dulu berlokasi di Banjar
Dinas Pundukan. [ahan kantor desa itu terkena
relokasi pembangfnan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hapil penyelidikan, dana Rp 1,2
miliar itu justru masuk ke rekening pribadi ter-
sangka. Selanjutnya, kantor desa pun berpin-
dah tempat dan dibangtrn di Banjar Dinas Ce-
lukan Bawangdengan anggaran sebesar Rp 1
miliar. Pengerjaanfiya dilakukan oleh CV Hikmah
Lagas, tanpa melalui proses tender, alias ditun-
juk secara pribadi oleh Ashari.

"Dana itu idealnya kan masuk ke kas desa. Ter-
nyata masuk ke rekening pribadinya. Pelaksana
ditunjuk dengan nilai Rp 1 miliar. Tersisa lagi Rp
200juta yang katanya digunakan untuk kegiatan
lain yangsampai saat ini belum bisa dibuKikan.
Katanya Rp 200 juta itu dipakai untuk beli pintu
dan lain sebagainy$, tapi bukti pembelian barang
itu tidak ada," beb(r Genip. (rtu)
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