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Bupati Giri Prasta Serahkan
Bantuan HibahRp I,2 Miliar

di Desa Rejasa Tabanan

BUPATI Badungl NYoman
Giri Prasta melaksanakan
oersembahvangan terkait
pelaksanaan KarYa Ilgenteg
Linegih Pura Luhur Batu
Belig, Desa Rejasa Kecamatan
Penebel Kabupaten Tabanan,
Rabu Q7l2\. Pada kesemPa-
tan itu. Bupati Giri Prasta
menverahkan secara simbolis
baniuon dana hibah sebesar
Rp 1,2 miliar yang bersumber
aariaPSl eadung tahun 2019,
untuk perbaikan Pura Luhur
Batu Belig dan Pura Luhur Gu-
nung Kereban, yang keduanYa
berada di wilayah Desa Rejasa.

Kehadiran Bupati Giri Pras-

ta yang didampingi KePaIa
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Badung I Made
Agus Aryawan mendaPat sam'
butan hangat dari masYarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat
Desa Rejasa turut hadir. di an-
taranya Panglingsir Puri Oka
Biaung I G.N. Oka Sudarsana,
nan*lin*sir Puri Oka Jegu I'C.N. 

Cunawan. Perbekel Re-
iasa I Nvoman Wiastra, serta
"para 

Pemangku se'Desa Pakra-
man Rejasa.

Ketua Panitia Karya Made
Suparta dalam sambutan-
nya mengatakan, masYarakat

Rejasa sangat mengharaPkan
kehadiran Bupati Badung.
Terlebih dengan bantuan dana
hibah yang telah diberikan,
sangat meringankan beban
masyarakat. "Ibarat ada hujan,
selama ini kami kekeringan.
Bantuan dari Bapak BuPati
Badung sebagian juga kami
Derzunakan untuk Perbaikan
jahn menuiu Pura Batu Belig,"
kata Suparta seraya mengu-
capkan terima kasih kePada
Bupati Giri Prasta.

Sementara itu, Bupati Giri
Prasta dalam sambutannYa
mengatakan pihaknYa sudah
berkomitmen melaksanakan

visi Badung Angelus Buana
vans artinva Badung berba-
ili, ia"i Badung untuk Bali.
Dirinya menyadari, sebagai
orang Bali masyarakat ban-
vak menshabiskan waktu di
idat dan banyak dikeluarkan
untuk melaksanakan upa-
cara vadnva sehari'hari' Kalau
sekaiang-dibebani lagi untuk
pembangunan, tentu akan
saneat nremberatkan. Untuk
itulah Kabupaten Badung Yang
diberikan pendapatan daerah
di atas rata-rata, berbagi den'
gan masyarakat di kabuPaten
lain, dengan tujuan daPat me-
ringankan beban masYarakat.

Bupati Giri Prasta me-
nyatakan salut dengan se-
mangat dan persatuan hranta
Desa Pakraman Rejasa dalam
melaksanakan yadnya. "Yad,-

nyo yang paling tinggi adalah
ketika kita bermanfaat bagi
orang lain," kata Giri Prasta.

Sebelum mengucurkan ban-
tuan ke Desa Rejasa, Giri Pras-
ta mengaku telah mendaPatkan
izin dari Bupati dan Wakil
Bupati Tabanan. Pada akhir ke-
giatan Bupati Giri Prasta ber-
sama krortto Desa Pakraman
Rejasa melakukan persem-
bahyangan bersama di Pura
Luhur Batu Belig. (ad1009)
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Anggaran Bedah Rumah Naik 50%
v

r Kesepakatan Dptt) dengan Eksekutif Karangasem

AMI"APURA, TRIBUN BALI
- Anggaran bedah rumah
2019 naik hampir 50 persen
jelang pemilihan le$Elatif (Pi-

le$. Naiknya anggar{n bedah
rumah adalah kesePakatan
DPRD Karangasem'dengan
Eksekutif Karangasem saat
pembahasan RAPBD 2019.

,Kepala Dinas Perymahan
dan Kawasan Perfnukim-
an (Perkim) Karan$asem, I
Made Suama, mengatakan
bedah rumah tahun ini ber-
tambah sekitar 491 unit, dari
558 di tahun 2018 menjadi
1.049 unit di tahun 2019
yang tersebar di delapan ke-
camatan.

"1.049 unit diambilkan
dari APBD Irlduk 2019. No-
minalnya tinggal dikali RP 30
juta per unit. Berarti anggar-
annya sekitar Rp 3l miliar
lebih." kata Suama, Kamis
(28/2). Anggaran itu naik
melebihi usulan dari Rp 16,7
miliar menjadi Rp 3l miliar.

Mantan Kabag .Humas
Pemkab Karangasem itu
mengungkapkan, mening-
katnya anggaran bedah
rumah karena kebutuhan
warga dan menjelang pileg.
Tujuannya untuk mengen-
taskan mmah tak layak huni
di Bumi lahar yang jumlah-
nya ribuan unit.

"Untuk bedah rumah dari
provinsi, wewenang Dinas
Sosial (Dinsos). Sedangkan
dari kementerian jumlah
bantuannya belum turun.
Untuk pusat, nominalnya le-
bih kecil, Rp 15 juta Per unit.
Tahun sekarang kita usulkan
ke pusat sekitar 6.000 unit,"
imbuh Suama.

Saat ini petugas dari Dinas
Perktm sedang melakukan
sosialisasi terkait program
bedah rumah. Kemungkinan
bedah rumah dilaksanakan
mulai awal Maret 2019. Pe-

tugas juga telah menglecek,
serta mensurvei Penerima
program bedah rumah.

Saat ini sisa rumah tak
layak huni di Karangasem
sekitar 5.000 unit lebih yang
tersebar di delapan kecamat-
an. Paling banyak berada di
Kecamatan Kubu, Beban-
dem, dan Abang. Pihaknya
berharap program ini bisa
segera dituntaskan.

Suama berjanji akan terus
menuntaskan rumah tldak
layak huni di Karangasem
melalui APBD KabuPaten,
Provinsi, Pusat, dan CSR, Pe-

nuntasan dilakukan secara
bertahap sehingga Udak ada
lagi rumah tak layak huni
dan masyarakat merasa nya-
man. (tuI)

+
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Bupati Sembahyangdan
BagiHibah

MANGUPURA - Seiring
Karya Ngenteg Linggih Pura
Luhur Batu Belig, Desa Rejasa,

Penebal, Tabanan, BuPati Ba-

dung I Nyoman Giri Prasta, turut

sembahyan g, Piablu (21 I 2).

Selain itu, Giri Prasta juga
menyerahkan bantuan

. dana hibah RP 1,2 miliar.
Ini bersumber dari Angga-
ran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Badung 2019'

Yakni, untuk Perbaikan Pura
Luhur Batu Belig dan Pura
Luhur Gunung Kereban.

Ketua panitia karYa, Made
Suparta, mengatakan, mas-
yarakat Reiasa sangat meng-
harapkan kehadiran BuPati Ba-

dung. Terlebih, dengan bantu-
an dana hibah ini, sangat mer-
ingankan beban masYarakat.

"Ibarat ada hujan, selama ini
kami kekeringan. Bantuan dari
Bapak Bupati Badung sebagian
juga kami pergunakan untuk
perbaikan jalan menuju Pura

Batu Belid' kata SuParta, ser-

aya berterima kasih kePada
Bupati Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta menga-
takan, sudah berkomitmen
melaksanakan visi; Badung
Angelus Brmna; Badung Berb-

agi, dari Badung untuk Bali.
Dia menyadari, sebagai orang
Bali, masyarakat banYak meng-
habiskan waktu di adat dan
banyak dikeluarkan untuk
melaksanaka n uP acar a Y adnY a
sehari- hari. Kalau sekarang
dibebani lagi untuk Pemba-
ngunan, tentu akan sangat
memberatkan.

Untuk itulah, PaParnYa, Ka-

bupaten Badung Yang diberi-
kan pendapatan daerah Yang
di atas rata-rata, berbagi den-
gan masyarakat di kabuPaten
lainnya. Dengan tuiuan, daPat

meringankan beban. BuPati
Giri Prasta menYatakan, salut
dengan semangat dan Persat-
uan krama Desa Pekraman

Rejasa dalam melaksanakan

vadnya. "YadnYa Yang Paling
iineel adalah ketika Kita ber-

mu.tf.at bagi orang lain," kata

Giri Prasta. Menurutnya, sebe-

lum mengucurkan bantuan ke

Desa Reiasa, telah mendaPat-

kan izin dari BuPati dan Wakil

Bupati Tabanan.
Pida akhir kegiatan BuPa-

ti Giri Prasta bersama kra-

ma Desa Pekraman Rejasa

melakukan P ersembahYangan

bersama di Pura Luhur Batu

Belig. (advertorial/ dwVdio)
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DuaPenunggak

MauMembayar
Pemasangan Baliho
Penunggak Dinilai Efektif
MANGUPURA - Badan Pendapatan

(Bapenda) atau Pasedahan Agung Badung
telah memasang baliho terhadap dua wajib
pajak (\tVP) * ) Baca Dua Penunggak.. Hal 11

I

H
dan Lalu Village, di I

wilayah Seminyak, 
l

Kuta, Badung. I

Ir Restoran Passargad 
,

menunggak pajak 
I

Rp 1 miliar, Lalu
Village menunggak
pajak sebesar Rp
2,3 miliar dari bulan. 
Januari 2OO2
hingga Februari
2019.

. Penunggak pajak
dinilai melanggar
Perbup 15 Tahun
2018 dan Instruksi

r Setelah dipasangi
baliho mereka
mau membayar
pajak dengan
cara mencicil.

GBInS:GTWlm m/Rm RBru

Yang Membangkang Ditindak Paksa
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ir OUA PEllUllGGAK... dakpernahmelakukanpernba- rvVPtersebutmaumencicilpem- 2002hinggaFebruai2019'

I samounqan dari hat I yaranpajakhingganominalnya bayaran tunggakan pajak Seh- Terkgit jumlah wajib pajak

I tvtereka yang diperingatkan Baliho itu bertuliskan tulisan buka spanduk tersebut. "Mer- Badung, pihaknya menga-

f 
itu adalah Restoran Passargad Obiet priek Ini Menungg,ak Pa- eka sudah sudah membayal ku sudah semua m-elakukal

ldan Lalu Village di lwilayah ioi ijotiin, Bila Dalii lang- walaupun secara'mencicil. fadi, pembayaran pajak. Namun,

lSeminvak, Kuta, Badung. -ka 
\\hkttt i4 Hari Kerja Tidak kami tetap memberi mereka tetap mengecek ke lapangan

I Ka.ena befum melunasi Pa- MelunasiTungaknnPaiakAtcan izin beroperasi dan mencicil dan melakukan pembinaan
'laknya, pemasangarl baliho Dilakukan ilragthai Secara pelunasanpajaknyai'tutumya. terkaitdenganwajibpajakyang
tersebut membuat luluh WP paka. "T'lisan itu dipasang di Penindakan tersebut diakui menunggak atau membang-
tersebut dan membayar tung- depanrestorandanvilapenung- sudah sesuai Perbup 15 Ta- kang alias tidak membayar
gakanpajaksecaramencicil. eak paiak. "Kami sebenarnya hun 2018 dan Instuksi Bupati pajak."Timkamiteruskelapa-
Kepala Bapenda Badung iidak menginginkan penin6a- Nomor 3 Tahun 2018. Seperti ngan, kalau adayang menung-

Made Sutama mengatakan kan t"eur."tipi, kaliu sudah diketahui Restoran Passargad gak atau tidak mau membayar
bahwa duawajib pajaktersebut rr',",,'6f,ngkang apa boleh buat, menunggak pajak hingga Rp I kami berikan pembinaan d'lu'
sebelumnya sengaja disita dan terpaksa kami titrauti' terang miliar. Sedangkan Lalu Village Jika membangkang baru kami
dipasangi baliho wajib paiak. Sutama, kemarin (l/3). menunggak pajak sebesar Rp lakukan tindak paksai' pung-
Hal ini dikarenakan mereka ti- Setelah dipasangi balilo, Oy ?,t miliar dari bulan lanuari kT"y1 (dwi/pit)
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RPTfl#ftuk
r BPD Diminta lkut Melakqlqn Per{sawasan
I Dana Desa Cair Jika Ada Laporan Bulanan

MANGUPI'RA TRIBIIN BAII
- Sebelum 43 desa \hng ada
di Kabupaten Badurd m€nye-

torkan laporan bulanan ter-
kait kegiatan yang t€lah dilak-
sanakan, dana desa Yang
besarannya & 675 rnt[ar leb-

th itu udak blsa cafi'
Dana desa ltu melipiru P€nY-

isihan l0 pdsen P4ak daerah

sebesar Rp 561.188.431.928'
penyisihan l0 Petsen re-
stdbusl daerah seb€sar RP

16.781.01 5.257. alokasi dana
desa (ADD) Yang bersum-
ber dari dana pert$bargan
s€besar RP 44.660+525.600
dan dana desa yang Jbersun-
ber dari Anggaran P€+daPatan

. ISTlMEWA

PUTU GEDE SRIDANA

sebesar Rp 52.584 767.00O.

Selain melakukan Penca-
iran dana, Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan

Desa (DPMD) Badung ber-
sama tim Juga melakukan
pengawasan dan verifikasi
terkait kegiatan tersebut.

Kepala Dinas Pember-
dayaan MasYarakat dan
Desa (PMD), Putu Gede
Sridana, Jumat (l/3) men-
gatakan dana desa berasal
dari beberapa sumber. Mas-

ing-masing sumber wtrullll
pola pengawasarh Id men-
contohkan seperti halnya
dana desa yang ber8umber
dari APBN mulai darl Peren-
canaan ada pola, Persentase'
dan lain sebagainya Semua-
nya sudah memiliki P€tunjuk
dari Kementerian Desa' Pem-

bangunan Daerah Tertinggal'

dan Trarsmigmst.
Setelah itu dalam Pelak

sanaannya Badan Pen-
gawasan Keuangan dai Pem-

bangunan {BPKP) mengawasl
penuh dar harus ada laPoran

iiap buhn, i,Ilalai: belum ada

laporan, Ltiap selanjutnya ti-
dak dicaidfan. Itu rurtuk dana
desa darl pusat. P€mbagian

nya flga kali da.lam setahun
jelas Sridana.

Menurutnya, kalau di luar
dana desa yakni dari bagi hasil
pajak. rebibusi daerah, dan
lalffrya, ttu melalui mekan-
isme verifikasi tim gabungan

Pemkab Badung. Kemudian
disesuaikan dengan mek.n-
isme program Yang dibuat

dan Belanja Negard (APBN)

desa. "Dalam pelaksaruannYa
karni rn€mblna tiap bulaffIya,
penggunaan harus sesuat
dengan perencanafrmya," lm-
ghapnya.

Pencalrannya sesual target
realisasi pajaL dan retribusi
daerah, yalmi setiap reallasi
bulanan. s€banyak lo persen

langsung dibagi untuk desa.
Terakhf. ditutup tahun ang'
garan, desa membuat laPor-
an secara keseluruhan. Jika
semua itu belum ada laporan
pertanggungjawaban setiap.
bulamya, dana untuk desa

ini Juga tidak bisa dicafkan.
"Nanti pengawasan beri

kut dari instansi Pengawas
dalam hal ini Inspektorat

Badung batk pengawasan
insendentil maupun secara
sample," JelasnF.

Sementara dari 43 desa,
Desa Pelaga mendapatkan
alokasi dana tertesar menca-
pal Rp 2I,7 n iar lebih. Desa
Dalung, Kecamatan Kuta
Utara juga mendapatkan
darn yang besar Fitu Rp2l,5
miliar lebih. sedangkan untuk
alokasi dana terkecil diterima
Desa Kuwum s€besar Rp I 1.7
miliar lebih. Pembagian dana
ini juga ada indikator yang di-
pakai Pernkab Badung,

"Pembagian ada formu-
lasinya. Pertama dilihat
da.ri jur ah penduduk, luas
wilayah. jumlah banjar dan

desa adat, dan jumlah or-
ang miskin. Desa Pelaga
wilayahnya luas. desa adat
banyak. dan orang miskin
masih tinggi. Itu indikator.
Perhitungan terbuka karena
totalnya harus seimbang
sesuai diserahlan ke APBD,"
reranSnya.

Walaupun pihaknya telah
melakukan.pengawasan ten-
tu tidak bisa menyorotinya
setiap hari sehingga peran
BPD di masing-masing desa
juga sarwat diperlukan untuk
mengawasi. Beglhr Juga Peran
serta masyarakat juga diPerlu-
kan lmtuk saling mengawasi.
S€hingga t.idak ada penyalah-
gunaan dara desa. (g[!)
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$-Retribusi IVIulai Diberlfulatkan, 
v 

:

Bup ati Suwirta P antau P etugad P emungutan
KEBIJAKAN E-Retribusi

mulai resmi diberlakukan,
Jumat (1/3) kemarin. Guna me-
mastikan prosesnya berjalan
lancar, Bupati Klungkung
Nyoman Suwirta n{elakukan
pemantauan langsrlng proses
pemungutannya olefr petugas
di Pasar Umum Galiran. Den-
gan penerapan E-R€tribusi ini,
diharapkan tidak lagi terjadi
kebocoran pendapatgn.
' KebijakanE-Retrlbusiinila-
hir tlerikbiia sadh pemerintah
daerah dengan Bank Mandiri.
Dalam penerapannja, Birpati
Klungkung Nyoma{r Suwirta
fidampingi Kepala pinas Ko-
perasi, UKM dan Pe{dagangan
Klungkung Wayad Ardiasa
mengatakan ada sepbluh petu-

sepuluh mesin gesek. Per blok
disiapkan dua petugas. Semen-
tara petugas melaLulan proses
pungutan setiap hai:i sebesar
Rp 5 ribu, untuk sekaligus
membiasakan petugas pungut
dengan kebijakan baru ini.
Nantinya pada bulan depan,
baru proses pungutan akan
dilakukan sebulan sekali.

DaIa m penerapannya, para
pedagang mendapatkan kartu
ATM dan menabung seperti
biaseinya. Nanti secara oto-
matis mereka akan membayar
retribusi melalui tabungan
tersebut. Guna mempermu-
dah pungutan, pihak Bank
Mandiri bekerja sama den-
gan koperasi sebagai lembaga
keuangan yang paling dekat
dengan pedagang di Pasar
Galiran. E-Retribusi memi-

liki beberapa manfaa beiknya," harapnya.
Sementara pengguna sistem

E-Retribusi digunakan ol6h
para pedagang tetap yang
mspiliki kioJlos yang berada
di Pasar Umum Galiran. Ke
depannya, sistem E-Retribusi
akan diterapkan untuk peda-
gang musiman/lancuban yapg
melakukan transalsi perdaga{t-
gan di Pasar Umum Galiran.
"Melalui E-Retribusi. proses
transaksi di Pasar Umum Ga-
Iiran bisa menjadi lebih cepat,
untuk m6nehindari kebric-
orar5 optirb"li.asi pendapatan
pasar dan mengajarkan para
pedagang membiasakan dri
menggunakan transaksi elek-
tronik di tengah perkembangan
teknologi informasi (n).

Dengan sistem. ini, di-
harapkan segala hal dapat
diefrsiensi. Karena retribusi
yang dilalukan secara manual,
membutuhkan SDM, keteli-
tian. dan rawan human error
sehiagga rentan terjadi keboc-
oran retribusi. Sementara jika
sudah menggunakan e-retribu-
si semua sudah tersistem dan
masuk ke kas daerah denghn
akurat. Tenaga yang ada, nanti
akan dimaksimalkan untuk
mengedu-kasi pedagang.

Jumlah seluruh pedagang
yang wajib retribusi di Pasar
Umum Galiran 1.744 peda-
gang. Terkait penerapannya ke
pedagang lancuban/musiman.
Wayan Ardiasa mengatakan
akan melakukan pendataan
dan memberi para pedagaqg
sejenis id cord. Selain untuk
memaksimalkan penerapan e-
retribusi, ini juga untuk mem-
permudah pengawasan bagi
para pedagang. (ad034) ;

untuk meningkatkan
waktu dan memini lisir
kesalahan pencata ta,
gerta dapat memi ke-
salahan transa-ksi
ketikamelakukan
retribusi pasar.
E-Retribusi kepada
gang hari ini suc
dilaku-kan. Buian d

€ua-
ulai
baru

akan dilakukan setiap
sekali," ujarnya.

Selain bekerja I den-
gan Bank Mandiri. de-
pan al<an kerja
sama dengan
mempercepar proses I
yaran pedagang. "Pr
bank nantinya haru
membina dan memb,

ut

pendampingan agar a
ini bisa berjalan dengan

ikan
gas yang melakukan
pemungutan dan {isediakan

'l t

\
i

E-RETRIBUSI - fiupati Suutirta saat turun langsung hqPc,sar (Jmum Ga
j e I a sh an I ang su np tuj u an d.ite r ap h a n ny a E-Ret rib u si ini.
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W Bali trost

Desa Dirninta
Alokasikan

)) Stunting))
Gi{nyar (Bali Post) i

Qana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah terus fneningkat
setilap tahunnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Depa @PMD)
Kabupaten Gianyar meminta 64 desa di Gianyar agar mdngalokasi-
kan anggaran untuk menangani kasus stunting atau mpsalah gizi
pada anak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Giaiyar Dewa
Ngakan Ngurah Adi mengatakan hal itu, Jumat (1/3) kemarin.

Adi mengatakan,
tahqn 2019 ini dana
'desa yang turun di Gi-
anyar sekitar Rp 350
miliar lebih. Seluruh
dana tersebut dibagi
ke 64 desa, sehingga
setiap desa mengelola
dana Rp 5,5 miliar
lebi$. "Kalau sampai
di dpsa tidak diang-
garkan untuk penan-
ganan stutt,tirtg, itu
keliru. Sebab, intruk-
si Menteri Desa su-
dah jelas. Dana desa
tersebut bisa diguna-
kan untuk pember-
dayaan masyarakat,
khtrsusnya sturttirt,g,"
Jerasnya.

Dari dana Rp 5,5
miliar lebih per desa itu, kata Adi, 30
persen digunakan untuk operasional
kantor desa, dan 70 persen untuk
infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat. Ia mengaku sudah me-
nyappaikan ke masing-masing desa
agai dianggarkan khusus pada po-
syandu untuk menan gani stun tin g ini.
Besaran anggarannya tentu berbeda
per desa. Tergantung jumlah posyandu
di setiap desa. "Seperti di Desa Bre-
sela, hanya ada tiga posyandu kira-

kira dananya Rp 20
juta. Berbeda dengan
Desa Batubulan ada
sekitar 20 posyandu,
itu bisa anggarannya
sekitar Rp 120 juta,"
uJarnya.

Adi menambah-
kan, upaya penan-
ganan stun,tirtg su-
dah dilakukan den-
gan merekrut tenaga
pendamping posyan-
du. Dikatakan, para
petugas ini memiliki
latar belakang ilmu
kesehatan. "Seka-
rang mereka sedang
bergerak melakukan
pendataan, terkait
berapa sebenarnya
yang kena stutt t-

irr.g, siapa dan di mana. Setelah
mendapat data, kami akan segera
bergerak dengan memprioritaskan
posyandu yang tercatat ada stunt-
irtg," ujarnya.

Adi mengharapkan dukungan se-
luruh komponen masyarakat untuk
menangani kasus stunting. "Keluarga
yang harus dikuatkan, sehingga oto-
matis desa kuat. Sekarang di keluarga,
kalau ada kena sturtting artinya masih
lemah," ujarnya. (kmb36)

Dewa Ngahan Ngurah Adi

Anggaran Tangani
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Desa arus Laporkan Kegiatan Secara Berkala
* RP 675

MANGUPURA, NusaBali
Dana desa untuk 46 desa

se-Kabupaten Badung telah
dialska-sikan. Atln em pat
sumber penerimaan, yakni
penyisihan 1.0 perien Pajak
daerah, penyisihan [.0 Persen
retribusi daerahJ Alokasi
Dana Desa [ADD), dan daua
desa dari pusat.

Totalnya mencapai RP
67 5.21,4.739.785 [Rp 67s
miliar lebih). Dalam peng-
gunaan anggaran, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa IPMDJ Kabupaten
Badung mewanti-wanti agar
perangkat desa menYetor-
kan laporan kegiatau secara
berkala, sebab ini terkait
dengan pencairan dana.

"SPj fSurat Pertanggung-
iawaban, redJ terhadap keg-
iatan harus dilaporkan. Kalalr
tidak, anggaran tidak akan
cair. Begitu juga depgan dana
desa dari pusat yahg dicair-
kan tiga termin ddlarn seta-
hun. Kalau dana yang dic-
airkan pada termin pertama
laporan pertanggungiawa-
bannya belum selesai, maka
tidak akan cair diana desa

Keuangan dan {pmban-
gunan (BPKP), kdiaksaan,
dan aparat terkait lainnya.

Bad u ng

menjadi beban tersendiri
bagi perbekel dalam men-
gelola dana besar. Pertang-
gungiawaban cukup bcrat.
Untuk itu BPD dan perbekel
agar bersinelgi, agar alur
pernaniaatan dana ini baik
secara aturan, penyiapan
admirristrasi dan tata pelak-
sanaannya di masyarakat
tepat sasaran sesuai aturan
yang berlaku," pes:rnnya.

Selain itu kepada perang-
kat daerah juga diminta ikut
bersama-sama memberikan
pendampingan. "Kita meng-
inginkan sejak awal pemer-
intah desa ada yang mem-
berikan hrahan yang pasti,
sehingga tidak meni mbulkan
masalah hukum dikelnudian
harii' kata Wabirp Suiasa.

Sekadar mengingatkan,
di Kabupaten Badung, pen-
erima terbesar: Dana Desa
adalah Desa Pelaga, Ke'
camatan Petang dengan
nilai Rp 2L.758.529.825.
Sedangkan, desa yang mem-
oeroleh Dana Desa terkecil
hiperoleh Desa Kuwum,.Ke-
camatan Mengwi, senilai Rp
17.713.246.302.6 asa

Miliar untuk 46 Desa Kab paten

kan stakeholde rka it.
Meliputi Badan f$ngawas

di

"Khusus di internal, kami
ada tim juga yanglmelaku-
kan pembinaan tiap bulan,"
terang birokrat alal Den-
pasar itu.

"fadi, begini a
tal Rp 675 miliar
beium dicairkan.

' 
NUSABALI,/ARI SISWANTO

Kepala Dinas PMD,
Putu Gede Sridana

termin berikutnya. Dana
desa dari pusat baru cair 40
persen," liata Kepala Dinas
PMD Kabupaten Badung I
Putu Cede Sridana, fumat
[1/3] kemarin.

Upaya mengawasi pertg-
gunaan anggaran di desa,
tegas Sridana, melibat-

kemarin hanya me
kan total alokasi
per desa. Untuk
desa harus melaku
berkala, baru an rran bisa

adung I
cair," tegas Sridan

Wakil Bupati I

Ketut Suiasa, dalam pa
kesempatan n supaya

rn Danade'sa mengguna
Desa sesuai deng
tukan. Perbekel

perun-
diminta

realisasi kegiatan
di desa. Penyeraha

menggunakan prit
sip anggaran yait
akuntabilitas, trar
dan sesuai d

enunggu
'ang ada
simbolis

nggaran
isa cair,

p-prln-
prinsip

paransi,
peratu-
danganran perundang-u

yang berlaku. "Kan i akui ini

V
t
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l'{al L



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Sidm

I

* Nilai Proyek Rp 786 Miliar, Dibangun

di Perbatasan Badung, Bangli, Gianyar

Bendungan
Sidan dibangun

hampir bersamaan
dengan ProYek

Bendungan Tamblang
di kawasan Buleleng

Timur

MANGUPUM, NusaBali
Satu lagi proyek bendungan

yang segera digaraP di Bali.
Selain Bendungan Tamblang di
BulelengTimur, juga ada Bend-
ungan Sidan yang dibangun di
perbatasan tiga kabuPaten:
Badung, Bangli, dan GianYar'

Eernmhung ke Hol-l 5 Kolon I
P.embuatan akses jalan menuju Bendungan
Sidan di .Banjar Selantang, Desa Bilok Sidan.

Desain Bendungan Sidan yang dibangun di atas lahan seluas 82,73 hektare di perbatasan Badung. Bangli, dan Gianyar
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ganti rugi lahan
tim appraisal (tim
penal<sir harga la
jelas Eka Sudar'
dikonfirmasi Nus
terpisah, Kamis si:

bka Sudarwith
dengan dibangunr
gan Sidan, natinYa
dukung kebijakan
dungyangmenjadi
Kecamatan Peta.

oritas pengemba
pertanian yapg di
agrowisata. "Pe

sawah yang sudah
peningkatan ketel

gan dibangunnya
Sidan, bisa menj;
pengembangan
wisata baruYang
tumbuh berkem
ma-sama dengan

endung-
k tahap

terutama
san De-

harap
Bendun-
pat men-

Ba-
Lwilayah
sebagai

melalui
laan alr

ndungan
stimulus
ya tarik

mampu
, bersa-

wisata

untuk iaringan i
tegas Eka Sudarwi

asinya,"

Selain itu, dia, den-

yang ditarget ram$ung tahun
2022ini,dibangun {i atas lahan
seluas 58,79 di empat
desabertetangga

camatan Sawan,

an Keca-
dan Ke-
no

Bendun$an Sidan Mulai Dig ara
SM/|BUNGAN DARI ltAI.AIAA}'l'I

Proyek fisik Bendungan Si-
dan vang bernilai RP 786,32
miliir bahkan sudah mulai
dikerjakan dan ditarget selesai
tahun 2021 mendatang.

Pembangunan Bendun-
gan Sidan, yang mertrPakan
provek pusat dengan didanai
APBN, aiUangun di atas lahan
seluas mencaPai 82,73 hek-
tare yang berlokasi di lima
desa bertetangga dari tiga
kabupaten berbeda. Pertama,
wilavah Desa Bilok Sidan,
Kecamatan Petang, ladung.
Kedua, wilauah Desh Bua-
han Kaja, Kecamatan flaYang-
an, Gianyar. Ketiga, kawasan
Desa Langgahan, Kecamatan
Kintamani, Bangli. KeemPat,
kawasan Desa Langgahan,
Kecamatan Kintamani, Bangli.
Kelima, kawasan Desa Bunutin,
Kecamatan Kintamani, Bangli.

Lahan terluas Yang dibe-
baskan berada di tiga desa
kawasan Kecamatanl Kinta-
mani, Bangli dengan fuas to-
tal mencapai 30,43 hektare.
Sedangkan luas lahan Yang
digunakan di kawasan Desa
Bilbk Sidan, Kecamatan Petang
mencapai 27,06 hektare. La-
han ini tersebar di tiga banjar,
masing-masing BajaP Bilok,
Baniar Sidan, dan Barijar Sel-
anting. Sementara luas lahan
bendingan di Buahqn Kaja,
Kecamatan PaYanganl menca-
oai 25,24 hektare. i

Bangunan lisik Bendungan
Sidan berikut fasilitas Pendu-
kungnya dirancang dengan
luas sekitar 42,36 hektare.
Tinggi bangunan Beridungan
Sidan mencaPai sekitar 6B
meter. Nantinya, Bendungan
Sidan diperkirakan mampu
menampung air dengan vol-
ume 3,8 iuta meter kubik.

Pembangunan lisik Bendun-
gan Sidan sudah dimulai sejak
Ilovember 2018 lalu, diawali
dengan membuat akses ialan
masuk. Proyek bendungan
senilai Rp 786,32 miliar ini dik-
eriakan cleh dua Penflsahaan,
yakni PT Brantas AbiPraYa dan
PT Universal SurYaPrima'

Kepala Balai WilaYah Sungai
(BWS) Bali Penida, Airlangga
Mardjono, menyatakan ProYek
Bendungan Sidan sudah mulai
digarap oleh Pihak rekanan,
terhitung seiak Pnandatanga-
nan kontrak, November 2018
lalu. Saat ini, kata Airlangga,
pihak rekanan sedang mem-
buat akses jalan masuk menuju
lokasi proyek Bedungan Sidan
ke arah tenggara dari Jembatan
Tertinggi Tukad Bangkung. 

-
Jalan masuk sePaniang 3

kilometer'tersebut dibuat dari
ialur Banjar Selantang, Desa
Bilok Sidan. "sekarang sedang
dilakukan pembuatan ialan
masuk menuju Bgndungan
Sidan. Akses ialan Yang dibikin
tersebut memiliki Paniang
sekitar 3 kilometer dengan
lebar 7 meter," ujar Airlangga
saat dikonlirmasi NusaBali Per
telepon, Kamis [28l2) lalu,

Eiila pembuatan ialan sudah
selesai, kata Airlangga, akan
dilaniutkan dengan Pengeriaan
lisik Bendungan Sidan dan sa-

rana penunjang lainnYa. Luas
tapak bendungan dirancang
selas 42,36 hektare dengan
tinggi mencaPai 68 meter. "Air
yang dialirkan ke Bendungan-Sidan 

bumber dari Sungai
Ayung," tandas Airlangga.- 

Menurut Airlangga, ProYek
Bendungan Sidan ditargetkan
sudah selesai dibangun tahun
2021 mendatang. Bendungan
Sidan ini diproYeksikan mam-
pu memasok air baku dengan
debit sebesar 1.750 liter Per
detik ke wilaYah KabuPaten
Badung, Tabanan, GianYar, dan
Kota Denpasar.

Tak hanya memasok air
baku, air Bendungan Sidan
juga bisa mengari sawah di
seiumlah kabupaten. Selain
itu, bendungan Sidan juga
potensial dijadikan sumber
Pembangkit Listrik Tenaga
Aor [PLTA), yang mampu
menghasilkan listrik sebesar
1,1 MW. Manfaat lainnYa, ke-
beradaan Bendungan Sidan
tentunya akan memPerkuat
sektor pariwisata'

Sementara itu, Camat Pet-
ang, Gede Eka Sudarwitha,

mengatakan p
an Sidan kini ma
membebasan laga:
di tiga banjar ka
sa Bilok Sidan, y i Banjar

lan, danSelantang, Baniar
Banjar Bilok. "Pene ran harga

libatkan
penden
, Redl,"

tha saat
li secaa

daerah konservasi, n pri-
sektor

kung oleh

B-endungan Sidan
ngunan
arapkan

dapat mencetak sawah
baru, selain opti sasi lahan

rti Jem-
Bang-

ha, Keca-
Air Terjun
a Pelaga,

Selain Bendun n Sidan,
rfSamaanpada saat hampir

juga dibangun I dungan
Tamblang di wia ah Bule-
leng Timur. ProYek
Tambang senilai Rfl 700 miliar

Keempat desa lyang dija-
dikan areal Bendrfngan Tam-
blang tersebut, ma{ing-masing
Desa Bila (Kecamftan Kubu-
tambahan), Desal Bontihing
(Kqcamatan Ku{utambah:

anl, Desa Sawan (Kecamatan
Sawanl, dan Desa Bebetin
(Kecamatan Sawan). Dari luas
lahan bendungan mencaPai
58,79 hektare yang dibebaskan
itu, terbanyak berada di Desa
Sawan, Kecamatan Sawan se-

luas 38,59 hektare. MenYusul
kemudian di Desa Bila [Kecam-
matan KubutambahanJ seluas
12,2 hektare, di Desa Bontihing
[Kecamatan Kubutambahan)
ieluas, 6,49 hektare, dan di
Desa Bebetin (Kecamatan
Sawanl seluas 1,49 hektare,

Bendungan Tamblang den-
gan luas genangan. 358'585
meter persegl dan tlnggl me-
ncapai 68 meter ini diPerki-
rakan mampu menamPung air
hingga 7 juta meter kubik' Air
vang dialirkan ke Bendungan
iamltang bersumber dari
Tukad Daya di Desa Tam-
blang, Kecamatan Kubutam-
bahai. Bendungan Tamblang
diproyeksikan untuk Penye-
diaan air baku dengan debit
510liter per detik. Di samPing
itu, Bendungan Tamblang juga
akan menjadi objek wisata
dan airnya sekaligus untuk
mengairi persawahan di dua
kecamatan wilaYah Buleleng
Timur.

Dengan dibangunnYa Bend-
ungan Sidan dan Bendungan
tairblang, maka di Bali nanti-
nya akan ada tiga bendungan
besar. Setrelumnya, di Bali
sudah dibangun bendungan
terbesar, yakni Bendungan
Titab-Ularan yang berlokasi
di 6 desa bertetangga dari 2

kecamatan kawasan Buleleng
Barat. RinciannYa,4 desa di
wilayah Kecamatan Busung-
biu yakni Desa Titab, Desa
Kekeran, Desa Busungbiu, dan
Desa Telaga. Sedangkan 2 desa
lagi masuk wilayah Kecamatan
Seririt, masing-masing Desa
Ularan dan Desa Ringdikit.

Bendungan Titab-Ularan
vang luasnya mencaPai 64
i 

"t 
tite dengan kedalaman 60

meter, mampu menampung
12 juta meter kubik air. Proses
pengisian air Bendungan Titab-
tJlarln sudah dimulai sejak 13

Desember 2015 lalu' r6i asa

I,.b\, , )- t\il

So*ooyRT\-- ^- I-

kung (di Desa
matan
Nungnung
Kecamatan
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AlokasiDD Klungkung

NaikRpSMlebih

DD Masih Didominasi untuk dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Klungkung, I Wayan
Suteja beberapa waktu lalu, berlaku
secara nasional. Peningkatan alokasi
DD itu terjadi lantaran pagu nasional
mengalami peningkatan. "Jadi untuk
total dana desa yang diterima I{ungkung
mencapai.Rp B miliar lebih,,' katanya.

Adapun untuk Kabupaten Klungkung,
Desa Batukandik, Kecamatan Nusa
Penida adalah desa yang paling besar
mendapat alokasi DD, yakni Rp f,9
miliar lebih. Besarnya DD yang diter-
ima desa tersebut, lantaran cakupan
wilayahnya yang cukup luas, kondisi

geografis yang sulit dijangkau, dan
jumlah warga miskinnya cukup banyak.

'Ada tiga perhirungan dana desa, yaitu
alokasi dasar yang dibagi rata seluruh
Indonesia sama, alokasi afirmasi desa
tertinggal dan sangat tertinggal da ini ti-
dakada di lCungkung. Kemudian aloka-
si formula berdasarkan jumlah kepala
keluarga (KK) miskin, luaswilayah dan
geografis," bebernya.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan
dengan adanya peningkatan alokasi
DD yang diberikan oleh pemerintah
pusat tersebut tentunya desa-desa di
Klungkung sangat diuntungkan karena

Perbaikan Infrastruhur
SEMARAPURA-'Ibtal dana desa (DD)

yang diberikan pemerintah pusat untuk
desa-desa di Kabupaten Klungkung
mengalami peningkatan cukup sig-
nifikan, yakni sebedar Rp B miliar lebih.
Adapun jika di tahun 2018 lalu, Total
DD yang diberikan pebesar RP 43,2 mil-
iar lebih. Tahun 2019 ini, total DD yang
diberikan mencapai Rp 51,5 miliar lebih.

Peningkatan DD tersebut menurut
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

mendapat suntikan dana lebih. Sehingga
diharapkan bisa meningkatkan pemba-
ngunan desa maupun pemberdayaan

.masyarakat di masing-masing desa.
Sampai tahun 2019, menurutnya, per-

baikan infrastrukur masih mendominasi
pemanfaatan DD. Terutamanya di Nusa
Penida yang memiliki wilayah yang lebih
luas dengan kondisi jalan yang memang
kurang baik. Sehingga hingga saat ini
desa-desa di Nusa Penida masih meman-
faatkan DD untukperbaikan jalan. "Kalau
di Nusa Penida itu DDnya lebih banyak
unnrk fi sikterutamanya unnrkrabat gang
jalan usaha tanij' bebemya. (ayu/han)
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Dana
I

Fokus ke

Desa di Tabanan Naik,

Pemberdayaan Ekonomi
TABANAN, NusaBali

Dana desa tahun 2019
untu[ Kabupaten Ta-
banair naik. Dari sebe-
lumnya di 2018 hanya
dida$at Rp 101 miliar
kini di 20L9 diperoleh
Rp 118 miliar. Saat ini
pencairan tahap I telah
masuk ke rekening dae-
rah {an menunggu di-
amprph oleh desa. Dan
sesudi arahan pemer-
intahi pusat, dana desa
disarfnkan fokus untuk
pemSrdayaan ekonomi.

Kepala Dinas Pember-
dayadn Masyarakat Desa
(DPMDJ Kabupaten Ta-
banan Roemi Liestyowa-
ti didampingi Kasi Pen-
gelolaan Keuangan dan

O NUSABALVDESAK

Roemi Liestyowati

sudah diatur oleh pusat.
Di 2019 ini, desa yang
mendapatkan dana desa
terbanyak adalah Desa
Pujungan, Kecamatan Pu-
puan mencapai Rp 1,6
miliar. Sedangkan desa
yang mendapatkan dana
desa paling kecil adalah
Desa Tibubiu, Kecamatan
Kerambitan dengan jum-
lah Rp 750 juta.

Kasi Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa
I Ketut Suarnata menam-
bahkan, dana desa yang
digelontorkan ke masing-
masingdesa sesuai arahan
pusat harapannya tidak
ke infrastruktur melain-
kan ke pemberdayaan
dan peningkatan ekonomi

Aset Desa I Ketut Suarnata, mengatakan
dana desa untuk tahun 2019 di Tabanan
meningkat dari Rp 101 miliar di 20L8 kini
menjadi Rp 118 miliar. "Pencairan dana
desa tahap I sudah masuk ke rekening
daerah, tinggal menunggu proses amprah
dari desa," ungkapnya, Minggu (3/3J.

Dikatakan besaran dana desa yang
didapat setiap desa berbeda tergantung
luas Wilayah, tingkat kemiskinan, jum-
lah pbnduduk, dan letak geografis yang

khususnya BUMDes. "Karena selama 4
tahun dana desa sudah diarahkan ke in-
frastruktur," tegas Suarnata.

Dia menegaskan, dalam pengelolaan
dana desa diharapkan semua perbekel
maupun Pj bisa dengan cermat mengelola
dan sesuai aturan. Agar seluruh tingkatan
di desa bisa seimbang dan membenahi apa
yang kurang. "Pusat juga mengharapkan
pengelolaan dana desa lebih ke kegiatan
non fisik," tandasnya. 6e de

Edisi

l-{al

\ lhryf [o\1

V,

/
J{

__l



Sub Bagian Hufnas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilarf Provinsi Bali

@ibun-Bali

Edisi

Hal

z 5ev'.w, ( ,Yrr, ).o{.1

5

Anggaran
Meningkat

Dana D sa

Rp 17 Mi liar
I 4 Tahun ProYek Fisik, Kini SaatnYa Pem erdayaan

TABAITAN, TruBI'NBALI -

Danai Desa' (DD) disarankan
untut fokrls terhadaP Pem-
berdayaan ekonomi. Terlebih
tahun tnl dana desa untuk
Ihbupaten Tabanan mening-
kat. fencairan tahaP Perta-
ma tdah masuk ke rekening
daerdh dan menunggu diam-
prah bleh desa.

"Pencairan dana desa ta-
hap pertama sudah masuk
ke re[ening daerah, ttnggal
meminggu proses amPrah
dari ilesa," kata KePala Dt-
nas PemberdaYaan MasYara-

kat Desa, Roemt UestYowatl'
Minggu (3/3).

Ia fnenambahkan, untuk
tahun 2019, dana desa dl
Tabanan meningkat darl
tahun sebelumnYa. Dari RP

110 miliar di tahun 2018
ldni meningkat menJadi RP

118 ryrillar. ArttnYa ada Pe-
ntngkatan RP 17 miltar.

Roeml menJelaskan, be- anya tidak ke lnfrastruktur
saran dana dlsa yang die- melainkan ke pemberdayaan

peroleh seUap desalumlah- dan peningkatan ekonomi

nva berbedi-beda. Sebab khusuqnya BUMDeS' "Kare-

plmbasian dana desa dt- na selalna empat tahun dana

sesuatian dengan luas wl- desa sudah dlarahkanke xr-

lavah, ttngkat kemiskinan, frastruktur," tegasnya'

lumtah peiduduk, dan letak Ia 4enegaskan' untuk

i.ogr n^" yang sudah dtatur selullfr perbekel termasuk

6tei'p,ts.t. 
- penj"lF.VqqbaruditunJuk

ot iahun 20 I 9, desa yang agar dbngelola anggaran s€-

mendapatkan Jumlah dana suat drimgan-aturan' Sehlng-

desa ierbanyak adalah gaJfte sudah sesuai dengan

Desa PuJungan, Kecamat- aturan, pembangunan akan

an Pupuan mencapai Rp merata k"t9"1 sudah seim-

1,6 miiiar. Sedangkan desa bamg sesuai tingkatannya'

vang mendapatfan dana "Arttnya harus seimbang'

iesi paling kecll adalah mana fang kurang ltu di-

oesa iibutiu, Kecamatan lengkdli' Pengelolaan dana

Kerambltan dengan jumlah desa Jqga disarankan agar

Rp 750 1uta. "Jumlahnya tidak qe hfrasbrrktur mela-

birbeda-beda karena su- inkan ke keglatan nonfisik

dah ditentukan," ucapnya. lainnyp sepertl pemberda-

DAna desayang diglontor-' yaan ekonomt-masyarakat
kan ke mastng-maslng aesa khususnya BUMDes"' tan-

sesuai araharipusat harap- dasnya' (npa)
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ASLT emLril ura
SJ-r"tp.r"a (Bali Post) -

Proses pembangunan BlokA Pasar Umum semara_pura akhirnya r_am-

p,.,trg. para pedafang y.ttg seb_elumnya dipindlh dari lokasi itu akan
i. gl?-t"*6ali rien6mpatl gedu_nq b.aru terselu_t. Burr-qti Klungkun g
Nv-"*"tt Suwirta memirita seluruh lasilitas pendukung di sekitar pasar
agar segera dilengkapi.

Penegasan itu disampaikan Bupati su- kesan modern du1 k"nya*unan bagi pen-

wirta t Etita mengecek-Iangsung-gedung gunjung. "Salali satrrirya perlu pengadaan

baru tersebut bersima Kepala UPI Pasar eskalator, pengadaannya masih prosg!
rt""gt""g Komang widiyasa Putra, be- tender dan dipristikan rampung tahun ini"'
lum lama ini. Saat itu, Bupati mengecek tegasnya.
.;l*"h sudut pasar tersebit. Mulai dari Sementara kapan persisnya para.peda-

u.n"f rcU"".iftan, pertamanan, toilet, sam- gang akan dipindah, masih belum dipasti-
pal fasilitas pelayanan informasi bagi para kan. Tetapi, pihaknya memastikan proses

pengunjrrngpasar. perpindahan pedlgang ini akan segera' fintrik di'areal masuk pasar Blok A, Bu- dilakukan. Bupati Suwirta ingin memasti-
pati Suwirba meminta aga-r segera dipasang kan Pasar Seni di BIok A ini 1k6 menjadi
rambu-rambu petunjuk untuk kendaraan tempat belanja ya19 nyaman bagi pengun-

bermotor dan di bagian dalam pasar, diisi jung. sebab, Blok A Pasar sema-rapura
dengan petunjuk arih untuk memudahkan merupakan pasar tradisional yalg dibangun
p""il*;""g pasar memilih kebutuhannya. dengan konsep modern. Pelgerjaan proyek
'S"ni""d"tu"d"rkait dengan kebersihan di gedung dengan anggaran bersumber dari
dalam dan di luar pasa", dirinya menegas- APBD Klungkung sebesar Rp 19 miliar.
Itan agar tetap dijaga. Begitu iuga dengan Pasar tersebut al<an dilengkapi dslgan
kerinjangan pe"iuma.run di areal Paiar eskalatorsertastage'yangnantinyadifu-ng-
seniBlok'ASemarapura. sikan menjadi tempat pameran prgduk

Selain menekaniran perlunya fasilitas UMKM dan fashlon shoro. Proyek ini
tambatt.n, Bupati suwirta juga melakukan sudah selesai tepat waktu. sehingga pada
pu"iCI""u" terhadap bebeiapa fasilitas April 2019 nanti sudah bisa di-launching,

;;;;t 1rnfu masih diperluk".r 
"d" 

penam: din dipergunakan ^untuk 
lokasi Festival

ia6a1-periambahan kecil untuk memberi Semarapura. (kmb3f)


