
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

ffiihtln-ffia$[

Terus Bergulir, Program Badung
Membangun Bali dari Pinggiran

I Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah 3,4 M di t{usa Penida
BUPAT|Badung|NyomanGiriPrastate.rurffiPenidakedepannya.Denganinirasamen}a-
rus menggulirkan program Badung mem- L& - -.E .r-.]|I ma brap semakin meningkat antara seme
oangun Baii oan prnggrran oengan ragr- $|, 'ry:".@ 

- 

ton i\usa Penioa oengan Bupat Baoung. "rn-

ne.BaounEAngetusBuana.yangan|nyauq!aKamlnaraoKann|oan|n|oerKe|anJUIan
BadungberbagidariBadunguntukBa|i.lffii|ditahunmendatang,'.tambahnya.
Semua daerah or Bali orbantu untuk ,Ir jfiI[ffi,iltrilfof, Dalam gendu wirasa tersebut Bupati
oemoangunanitStxoanmen|neKaIXanKe-GtrtPraStaSanEatmengaoreS|as|SamouI-
Se:lanteraanmaSVarakatanoaraIoKonoanmasvaraKaInrusaPe

|||fr^ll1.-)tA\d|||l'nKA.emelan|\|||centnaMpnttrtttnVananT||enn|n2n|n|spna.
PenroalraDLrnaIen^|L|n9KUneo|oanIUea|I|noaK|an]uIoar|oroPramFresroerrRr.-
3,4M|ebih.Bantuaninidiarahkanuntukmembangun|ndonesiadaripinggirandan
17peherima,sebagianbesaruntukpem- BUPATI Badung ttlyoran Giri Prasta dari BadungmembangunBali dari pinggir-

bangunan pura, balai banjar dan upakara menVerahkan bantuan hibah kepada an. Dijelaskan, dari dulu terdapattiga as-

bagi masyarakatdi NusaPenida. masvarakat Kecamatan Nusa penida pekdi Bali yaituaspekyuridis,aspekfilo-
Bupati Giri Prasta bersama Wabup. Ke Kabupaten Klungkung. Jumat (12l4). :.9fi.t,utPgk.tgsiologis. 

Bupati bersama
tut Suiasa langsung menyeberangi laut Wabup. telah berkomitmen untuk men-
untuk menyerahkan dana hibah tersebut jalankan tiga aspek tersebut. Bupati me-

kepada masyarakat Nusa Penida. Rom- Penida khususnya pembangunan parh- nyadari agama Hindu banyak waktu habis
bongan Bupati Giri Prasta beserta jajar- yangan pura dari masyarakat. di adat dan dana untuk beryadnya. Untuk
an Kepala Perangkat Daerah Pemkab Ba- "Atas nama para penerima kami sam- itu Badung membantu untuk meringan-
dung disambut Tokoh Masyarakat beserta paikan banyak-banyak terima kasih atas kan masyarakat Bali.

ratusan masyarakat Nusa Penida di Balai bantuan Bapak Bupati. Semoga dapat di- , Ditekankan, hibah itu beda dengan ban-
Desa Batununggul, Sampalan, Kecamat- manfaatkan dengan sebaik-baiknya,"u- sos. Bantuan hibah ini murni kebijakan Bu-

an Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. jarnya pati dan peneriina hibah tidak dikenakan
Jro Bendesa Panca Mandala Dita, Nyo- la menjelaskan di Nusa Penida terdiri pajak, tujuannya untuk meringanltan be-

man Puter mewakili *ndesa yang ma- dari 47 desa adat, masing-masing memi- ban krama di Nusa Penida. Bupati tidak
syarakatnya menerima hlbah mengucap- liki pura kahyangan tiga. "Bukan satu da- berhenti disini, Beliau sudah alokasikan
kan banyak terima kasih kepada Bupati lem saja, ada satu desa adat yang terdi- 250 bedah rumah untuk Nusa Penida. Be-

Badung dan Wakil Bupati Badung telah ri dari 6 banjar, 3 dusun, masing-masing dah rumah ini mendapat bantuan Rp.50
memberikan bantuan untuk masyarakat banjar miliki khayangan tiga," jelasnya. juta. "lni meneruskan program Bapak Pre-

khususnya di Kecamatan Nusa Penida. Untuk itu pihaknya sangat mengharapkan siden Jokowi, membangun Indonesia dari
Bantuan ini sangat besar manfaatnya un- Bupati Badung, tidak sungkan untuk mem- pinggiran dan kami Badung membangun '

tuk mendukung pembangunan di Nusa berikan bantuan kepada masyarakat Nusa ,.__ Bali dari pinggiran," jelasnya. (adv/gus)
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Bupati Giri SerahkanPrasta

Hibah Rp 3,48 M
BUPATI Badung I Nyoman

Giri Prasta terus menggulirkan
program Badung membangun
Bali dari pinggiran dengan tog-
linz "Badung Angelus Buana"
atau Badung berbagi dari Ba-
dung untuk Bali. Semua daerah
di Bali dibantu untuk pem-
bangunan fisik dan program
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pada Jumat (1?4)
KEMARIN, giliran Kecamatan
Nusa Penida Kabupaten Klung-
kung dibantu Rp 3,48 miliar.
Bantuan ini diarahkan untuk
17 penerima, sebagian besar
untuk pembangunan pura,
balai banjar dan upakora bag;
masyarakat di Nusa Penida.

Bupati Giri Prasta bersama
Wabup Badung Ketut Suiasa
langsung menyeberangi Selat
Badung untuk menyerahkan
dana hibah tersebut kepada
masyarakat Nusa Penida. Rom-
bongan Bupati Giri'Prasta
beserta jajaran pimpinan OPD
Pemkab Badung disambut
tokoh masyarakat beserta ra-
tusan masyarakat Nusa Penida
di Balai Desa Batununggul,
Sampalan, Kecamatan Nusa
Penida. Kabupaten Klungkung.

Jro Bendesa Panca Mandala
Dita Nyoman Puter mewakili
masyarakat penerima hibah
mengucapkan banyak terima
kasih kepada Bupati Badung
dan Wakil Bupati Badung yarg
telah memberikan bantuan
untuk masyarakat, khususnYa
di Kecamatan Nusa Penida.
Bantuan ini sangat besar man-
faatnya untuk mendukung
pembangunan di Nusa Penida,
L:hususnya pembangunanporo-
I t y an gan pur a dari masYarakat.
"Atas nama para Penerima
kami sampaikan banyak-ban-
yak terima kasih atas bantuan
Bapak Bupati. Semoga daPat
dimanfaatkan dengan sebai.k-
baiknya," tambahnya.

SERAHKAN BAMUAN -BupotiBadung I Nyoman Giri
Prasta menyerahh an b antuan hibah kep ad'a maqtarahat
Kecamatan Nuea Penid'a Kabupaten Klunghung, Jumat

di Nusa Penida

(12/4) hemarin.

Dijelaskannya, Nusa Penida
terdiridari 47 desa adat, masing-
masing memiliki Pura IGhyan-
gan Tiga. "Bukan satu dalem
saja, ada satu desa adat yang
terdiri dari enam banjar, tiga
dusun, masing-masing banjar
miliki Kahyangan Tiga," jelas-
nya. Unhrk itu pihaknya sangat
mengharapkan Bupati Badung
tidak sungkan untuk memberi-
kanbantuan kepada masyarakat
Nusa Penida ke depannya. Den-
gan ini rasa mnnwftta braya *-
makin meningkat arrtata wmp-
ion Nusa Penida dengan BuPati
Badung.'Intinya ks mi harapkan
hibah ini berkelanjutan di tahun
mendatang,' tambahnya.

Dalam gendu wirasa t'etse'
but Bupati Giri Prasta sangat
mengapresiasi sambutan Para
tokoh dan masyarakat Nusa
Penida. Menurutnya, bantuan
hibah ini sebagai tindak lan-
jut dari progtam Presiden RI,
membangun Indonesia dari
pinggiran dan dari Badung
membangun Bali dari Ping-
eiran. Diielaskan, dari dulu
ierdapat'tiga asPek di Bali

yaitu yuridis, aspek filosofis
dan sosiologis. Bupati, bersama
Wabup telah berkomitmen
trntuk menjalankan tiga asPek
tersebut. Bupati nrlenyadari
agama .Hindu banyhk waktu
habis dladat dan dlna untuk
tr:r-yc.&la. Untuk itii Badung
membaStu untuk meringankan
masyartkat BaIi.

Dit$ankan, hibah itu beda
deneai bansos. Bantuan hibah
ini iuliri teUiiakan g,tn"6 6utt
peneriiia hibah tidak Cikena-
kan pa)ak, tujuannya untuk
meriniankan beban krama
di Nusa Penida. "Bagi saya,
semahin banyak yang kita
ajak bekerja di Nusa Penida,
maka semakin ringan beban
masvaiakat Nusa Penida itu
sendiri," tegasnya.

Bupati tidak berhenti di sini.
Sebab, ia sudah mengalokasi-
kan 250 bedah rumah untuk
Nusa Penida. Maqing-masing
mendapat bantuan Rp 50 juta.
Dia berharap bantuan bibah ini
jangan sampai disalahgunakan
dan harus ada laporan Pertang'
gungiawaban. (ad580)
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-lf Fr Ti I.<li.,r Lresa PaKlraman
7Tt'ferima BKK dari Badung

- GIANYAR, Nusagati l<eeamatan yakni Ketanratan pavii,t- -' -'-
Bupati Baclung. I Nyoman Giri gan, Tegalljlang, dan'fanrpaksiiing,

Prasta merealisasikan kerja sama yang menerinia hibah untuk seii
Penrbang_unan Antirr Daerah antara irertlma," ter.ng Bupati Mahayas-
Pernlcab Badung - Peml<ab Gianyar tra.
y'nng ditandatangani SeptembeI Lebih laniut, Btrpati Mahayarstra
2018. tsupati Giri Prasta ilidanr- menjelaskan, pembcrian hibah ini
pingi Wabup tladung l(et-ut Suiasa, baru sesi yang pertarna clari pem-
sekda Badung I lvayan Adi Arnawa, berian hibhh fniult desa pakr.anran,
si.rrta sejumlah pimpinan oPD Ba- masihatlasesil<eduadanahihahke-
dttng tnenyerahkan hibah B.rntuan pada dei* pekrarnern rli Kecanlatan
Ke.uangan Khusus {BKKJ kepatla.3l Blahbatuh, Gianyar; Sul<awati, dan
1.,'lerrrrltgli pent'r'ima di liabup:to. IJ\u,1.
Cianyar. Rupati Cianyar berharap tlesa

Nilai Ill(K Rp. ltt,S nriliar: dis- p-3kraruan yans menerirni darra
erahkan kepa_da 31 desa pakra.--hibah supaya bi-sa rrrempergunak-
nran di Pura 'filtha Ernpul, Desa an dana felsebut dengan seuait-
Manukaya, Keca'rltan Tantpak- l:aiknya. Bupati Badtrn[ I Nvo'ran
siring, Gianyat; llabu (10/41 sore. Giri prasta metryampaikan, pern_
Kehatliran Brrpati Barlung dan rom- berian hibarr IIKK yjng dibr-'iikan
bongan, disanrbut t3upati (iianyar kepada Gianyar merupJkan bagian
i Made'li{ahay.st.a, wabup Anak da'i konsc.p-'Badung'berbagi "dan

Lgulg_M.lyrllr, dan Sekda Gianvar I Badung untuk Bali,.i,Dengan cara
Ivlade Gede wisnu wijaya, berb:rg-i seperti ini kita bisa mer-

lv{asyaral<at yang haclir tanrpak ingan[an beba. masyaral<at Bali
antusias. Guyularr huian _yaqg nre- l<hususnya untul< urusin rlana aclat
larrda Kecamatarr 'fanrpaksiiirrg...^ di.rnasirrg-rnasing clesa pakramurr,,,
tidal<merryulutl<an nirt nrasyarafat ]eiUng Bilpati Giri prasta
anrbil andil dalarn penyarnbutan Briirati Giri pr:rsta rnenyarr.l-
rcrsebut. Bupati Gianyal I lvl:rde paika-n, u'tuk periberian hibair
l'l;rhayasoa rnettyarttpail<att terirna sesi kedua akair segera cliprose.s
ir-asih.kepacla B.upati.l3adung karena dan a ka n [rerla ni u t'u ntu l< melvtr-
srrdah nrerealisasikan nclta kes- judkan konsep 'Bactung 

berbagi
epakatan rnenrberikir^ hibah untuk dan Badtrng 'nt'k naTi supafa
nr asya|aliat Ka b.upa ten G ranyar. terea.l isirs.i d-i K.r bup.rten G ianyl r.'i\cia 3l desa piakr:rrnan dari tiga untui( tahull ini. @lsa
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Badung. "lntinya kami harap-
, kan hibah ini berkelanjutan di

tahun mendatang' tambahnya.
Dalam gendu wirasa terse-

but, Bupati Giri Prasta sangat
mengapresiasi sambutan para

untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat Nusa Pe-
nida kedepannya.- Dengan ini
rasa menyama braya semakin
meningkat antara semeton
Nusa Penida dengan Bupati

tokoh dan masyarakat Nusa
Penida. Menurut Bupati ban-
tuan hibah ini sebagai tindak-
lanjut dari program Presiden
Rl, membangun Indonesia dari
pinggiran dan dari Badung

membangun Bali dari pinggi-
ran. Dijelaskan, dari dulu ter-
dapat tiga aspek di Bali yaitu
aspek yuridis, aspek filosofis,
aspek sosiologis. Bupati bersa-

.1" 
*_"_b uO 

:"Ialr _berko 
m itme n

untuk menjalankan tiga aspek
tersebut. Bupati menyadari
agama Hindu banyak waktu
habis di adat dan dana untuk
beryadnya. Untuk itu Badung
merhbantu untuk meringan-
kan masyarakat Bali.

Ditekankan, hibah itu beda
dengan bansos. Bantuan hibah
ini murni kebiiakan Bupati
dan penerima hibah tidak
dikenakan paiak, tujuannYa
untuk meringankan beban
krama di Nusa Penida. "Bagi
saya semakin banyak yang kita
aiak bekerja di Nusa Penida,
maka semakin ringan beban
masyarakat Nusa Penida itu
sendiri," tegasnya.

Tidak berhenti disini, Bu-
pati sudah alokasikan 250
bedah rumah untuk Nusa Pe-

nida. Bedah rumah ini men-
dapat bantuan RP 50 juta. 1'lni

meneruskan program BaPak
Presiden f okowi, membangun
Indonesia dari pinggiran dan
kami Badung membangun Bali
dari pinggiran," tukasnYa sem-
bari mengimbau agar hibah ini
jangan sampai disalahgunakan
dan harus ada laPoran Per-
tanggungjawaban. @
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Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah
Rp 3,4 Miliar di Nusa Penida

MANGUPUM, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman

Giri Prasta terus menggulirkan
program Badung membangun
Bali dari pinggiran dengan tag-
line 'Badung Angelus Buana',
Badung berbagi dari Badung
untuk Bali. semua daerah di Bali
dibantu untuk pembangunan
fisik dan meningkatkan kes-
ejahteraan masyarakat, f umat
(12 / 4), gliran Kecamatan Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung
dibantu Rp 3,480 miliar. Ban-
tuan ini diarahkan untuk 17
penerima, sebagian besar untuk
pembangunan pum, balai banjar
dan upakara bagi masyarakat di
Nusa Penida.

Bupati Giri Prasta ber-
sama Wabup Kbtut Suiasa
langsung menyeberangi selat
Badung untuk menyerahkan
dana hibah tersebut kepada
masyarakat Nusa Penida. Rom-
bongan Bupati Giri Prasta
beserta jajaran Kepala Perang-
kat Daerah Pemkab Badung
disambut tokoh masyarakat
beserta ratusan masyarakat
Nusa Penida di Balai.Desa Ba-
tununggul, Sampalan, Kecama-
tan Nusa Penida, Kabupaten

Klungkung.
Jro Bendesa Panca Mandala

Dita, Nyoman Puter mewakili_
Bendes-a yang masyarak-atnya'
menerima hibah mengucapkan '

banyak terima kasih kepada
Bupati Badung dan Wakil Bu-
pati Badungtelah memberikan
bantuan untuk masyarakat
khususnya di Kecamatan Nusa
Penida. Bantuan ini sangat
besar manfaainya untuk men-
dukung pembangunan di Nusa
Penida khususnya pemban.'
gunan parhyangan pura dari :

masyarakat, 'Atas nama para ,

penerima kami sampaikan
banyak-banyak terima kasih
atas bantuan Bapak Bupati. I

Semoga dapat dimanfaat- !

kan dengan sebaik-baiknya,'
ucapnya.

Ditambahkan, Nusa Pe-
nida terdiri dari 47 desa adat.
masing-masing memiliki pura
kahyangan tiga. "Bukan satu
dalem saja, ada satu desa adat
yang terdiri dari 5 banjar, 3 '

dusun, masing-masing ban-
jar miliki khayangan tiga,"
jelasnya. Untuk itu, pihaknya
sangat mengharapkan Bu-
pati Badung, tidak sungkan ,
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pada APBD
sebesar RP

600 iuta.

jalur lain.

lalan di
Sulahan

Perbaikan jalan Putus

Terputus
dianggarkan

lnduk 2019

BANGLI, NusaBali
Jebol sejak tahun 2017, jalan di Desa

Sufahan, Kecamatan Susut, Bangli, akh-
irnva putus total, Jumat {12/4).Jalan
ini-menghubungkan dengan sejumlah
desa tetingga. f uga akses menuju rumah
kediaman Wakil BuPati Bangli, Sang
Nvoman Sedana Arta' Warga Yang mau
k6luar kampung terpaksa mencari jalan
memutar sejauh 2 kilometer' Putusnya
jalan ini akibat lambatnya perbaikan dari
Pemkab Bangli.

Warga sekitar; Eka, sangat menyay-
anskanlalan iebol sejak tahun 2017 tak
ku-njungan diperbaiki. Padahal banyak
peiabat di Desa Sulahan, namun tak juga
babat prioritas untuk perbaikan jalan'
"Xurang pejabat apalagi di Sulahan, dari
Camat, DPRD Kabupatan, DPRD Provinsi,
hingga wakil bupati ada di sini. Tapi men-
gapalak bisa dapatkan prioritas perbaiki
falan," sesal Eka. Pemuda asal Banjar
Tangkas, Desa Susut ini mengungkapkan
akibat lalan putus, warga harus mencari

Dikatakan, jalan di Desa Suahan ini
merupakan akies menuiu beberapa desa.'
;lika lewat lalur lain jaraknya lebih jauh,"

sebutnya. ]ilan di Desa Sulahan sangat

vital karena akses menuju sekolah hingga
puskesmas. "Harus cari jalur lain sejauh

hua kilometer," imbuhnya. Menurutnya,
iika saat iebol dengan volume kecil diper-
'baiki ia meyakini [erusakan tak melebar
hingga jalan putus' Ia pun berharap keru-
sakan ialan iangan diPolitisasi.

Kasi Pemelihlraan lalan dan lembatan
Dinas Pekerjaan Umum Bangli, Ida Bagus

Suandi, saat dikonfirmasi mengatakan,
perbaikan jalan putus dianggarkan pada

Apep lnauk 2019 sebesar Rp 600 juta.
"Perbaikan mencakup pembuatan dind-
ing penahan tanah [DPT), gorong-gorong,
pe-madatan, dan pengaspalan," ielasnya.
bipastikan pada tahun ini ialan putus di
Desa Sulahan diPerbaiki.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PU

Bangli, I Made Soma, mengatakan Pada
APBD Perubahan2017 telah diplot ang-
garan Rp 194 juta. Namun akibat dampak
erupsi Gunung Agung, banyak rekanan
enggan mengambil kegiatan. Pun pada
APBD Induk 2018 kembali dianggarkan
perbaikan ialan sebesar Rp 200 iuta, na-
mun karena kerusakan semakin meleban
anggaran yang tersedia tidak mencukupi
untuk perbaikan. @ esa
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Bantuan Ketua DPRD Badung

untuk UMKM Terus Mengalir
PELAKU usaha mikro,

kecil dan menengah (UMKM)
di Kabupaten Badung me-
nvambut gembira bantuan
permodalan yang diberikan
Ketua DPRD Badung Dr.
Drs. Putu Parwata. M.K.,
M.NI. Dana motivasi tersebut
bertujuan meningkatkan dan
menjaga stabilitas ekonomi di
Gumi Keris.

"Kegiatan ini adalah peran
pemerintah dalam mening-
katkan masyarakat berusaha
untuk berdaya saing. Pembe-
rian penguatan modal ini juga
menghindari para pengusaha
kecil meminjam dana dari
rentenir. dan mereka Pun
tidak terlilit utang oleh rent-
cnir'. Jadi. tidnk adrr krritrtn-
nya dcngan politik. Ini mtrtni
untuk rakyat." ujar Putu
Parwata usai menl'elahkan
secala simbolis dana motivasi
penguatan UMKM bertemPat

di Ruang Rapim setemPat,
Senin (15/4) kemarin.

Alumni Program Doktor
Ekonomi Pembangunan Unud
ini menyebutkan, PihaknYa
telah membantu 48 Pelaku
UMKM sebagai salah satu
upaya mehekan'angka ke-
miskinan dan pengangguran.
"Jika kesempatan berusaha
ada, tentu saja masYarakat
memiliki pendapatan untuk
menjalani hidup," katanYa.

Sekretaris DPC PDI Per-
juangan Badung ini menegas-
kan. dana ntotivasi bersumber
dari dana operasional Ketua
DPRD Badung. Ke depan
diharapkan bantuan set'upa
dapat diperoleh dari hibaii.
Cor1toru !t' Sot itrl tR,'s;;ortsi-
bilill' (CSR). serta plogranr
1'ang disusun di olganisasi
perangkat daerah.

''Sa5'a juga hadirkan pihak
BPD Bali di Badung. karena

sebagai pemegang saham
kami meminta pada BPD
memprioritaskan program ini
melalui dana KUR," ujarnYa.

Menurutnya, rekomen-
dasi untuk memperoleh Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang
disalurkan BPD Bali adalah
tanpa agunan dan dengan
bunga rendah. Sebab, Pemkab
Badung merupakan pemegang
saham tertinggi di BPD Bali.
Karena itu, tak ada irlasan
BPD Bali tak mau menl'alur-
kan KUR kepada UIIKXI di
Badung. ''Dengan bungir han-
ya tujuh persen khusus KUR
hingga Rp 25 juta.tidak ke'na
s!'ar.at agunali. sebutn]'a.

Diterangllr nn1'a. bantuan
.r ang dihclikrrn kcliadrt Pu-
luhtrn U;\[K\I di KabuPaten
Badung terscbut mcruPak-
an pilctt project atau ProYck
pencontohan untuk daPat
dikembangkan ke dePa'n-

nya. sehingga pemerintah'
hadir ^untuk masyarakat
bukan yang lainnya. "Jadi,
kalau masyarakatnya Ya4g
Iain-lain, perlu diingatkan
lagi. Kami ingi,n mendorong
UMKN,I untuk maju dan kami
akan ukur dengan bantuan
ini mau enggak meningkat
UIIKM-nya. Dengan program
ini masyarakat tidak ada
yang miskin dan penganggu'
ran lagi." ungkapnya.

Dalam kesgmpatan terse-
but. politisi asAl Dalung, Kuta
Utara ini meminta Dinas
Koperasi. UKM dan Perda-
gar-rgon Kabupaten Badung
memberikan dukungan modal
bagi pelaku U\IK\I. "SaYa
mintit instansi terkait dtrlam
hal ini Dinas Koperasi. UKII
dan Perdagangan tidak hanl'a
nrentberikan bantuan alat.
SDtl. tapi bantuan modal
juga," tegasnya. (ad671)
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Kemenpora Belum
Jawab SoalAnggur

U/
an

Airlapura (Bali Post) -
lKelanjutan pembangunan Stadion

\4Aik"ama Mandala, Kelurahan Pa-
ddngkerta, Amlapura sampai saat ini
bblum menuai kejelasan. Padahal,
plsdikpora telah mengaj ukan bantuan
utrtuk melanjutkan pembangunan itu
k{ pemerintah pusat. Namun sampai
saat ini belum ada jawaban pasti dari
Kemenpora.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah-
raga Karangasem Gusti Ngurah Kartika
menjelaskan, pihaknya telah mengajukan
proposal permohonan untuk kelanjutan
pembangunan stadion itu ke pemerintah
pusat dalam hal ini Kemenpora. Hanya,
sampai saat ini belum ada jawaban pasti
terkait bantuan yang diajukan itu. "Kita
ajukan permohonan dana ke pusat sebe-
sar Rp 58 miliar. Tetapi sampai sekarang
proposal itu belum direspons pusat,"
ujarnya.

Atas kondisi itu, kata Kartika, pihaknya
borharap pusat bisa memberikan penjela-
san terkait usulan yang diajukan tersebut.
Dengan begitu, pihaknya dapat mengetahui
apakah akan dapat bantuan dari pusat atau
tidak. "Kita tetap berusaha ekstra mencari
dana bantuan itu ke pusat," katanya.

Disinggung apakah kelanjutan pembangu-
nan stadiorl itu bisa memakai dana APBD?
Namun. Kartika menegaskan kalau meng-
gunak:rn dana APBD. hal itu pasti tidak
bisa diakomodir. Alasannya. anggaran vang
diperlukan untuk pembangunan stadion itu
lumal'an besar.

Dengan kondisi PAD Pemkab Karangasem
yang tidak bcsar. maka pihaknya fianya
berharap dapat bantuan dana itu dari Ke-
menpora. "Karni sangat berharap dana itu
segera terealisasi, sehingga pembangunan
stadion itu bisa segera dilanjutkan kembali,"
narapnya.

Sebelumnya. Kartika mengaku sudah
menganggarkan perbaikan lintasan atle-
tiknya. "Malah lintasan atletik itu sudah
difungsi.knn. Semoga saja pusat bisa mem-
bantu." harap Kartika. (kmb41)
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Dana Kelurahan di Buleleng
s-' .DL-ACCRp 6,6 Miliar

SINGAMJA, NusaBali
Kabupaten Buleleng men-

dapat kucuran dana kelurahan
dari pemerintah pusat sebesar
Rp 6,6 milian Peruntukan dana
yang di-acc atau diPlot tersebut
untuk infrastruktur fisik dan
pemberdayaan.

Di tsuleleng terdaPat 19
kelurahan. Sehingga masing-
masing kelurahan kebagian
iatah sEbesar np SITOOO.-OOO.
Pemanfaatan dana t-ersebut
harus melalui musyawarah di
tingkat kelurahan, Yang ditu-
angkan melalui Rencana Kerja
Anggaran [RKA].

Plt Kepala Badan Keuangan
Daerah [BKD) KabuPaten
Buleleng, I Gede Suyasa, Senin
(75/7) di ruang kerjanYa men-
gatEkan, daha.kelurahan itu
b.qrsumber dari'tambahan Dana
Alokasi Umum (DAUJ ditahun

. 2019. Tambahdir DAU te{sebut
telah dimasukan dalam APBD
Induk 2019, melalui Perubahan

mendahului. Kini dana kelu-
rahan melalui tambahan DAU
tersebut tinggal dieksekusi.
"Juknis fpetunjuk teknisnya)
sudah ada, sekarang tinggal
merealisasikan saja sesuai
dengan RKA di masing-masing
kelurahan," terangnya.

Masih kata Suyasa, pembe-
rian dana kelurahan itu ber-
dasar Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor;
130 Tahun 2018. Besaran dana
kelurahan ditentukan oleh kat-
egori kabupaten/kota dalam
mengelola anggaran. "Kebetu-
lan Kdbupaten Buleleng berkat-
egori baik, sehingga diberikan
pors.i setiap kelurahan sebesar
Rp 352 jutai' kata birokrat asal
Desa/Kecamatan Tejakula ini.

Dijelaskan, Permendagri No-
mor 130 Tahun 2018, dana
kelurahan hanya bisa digunakan
membiayai dua hal besar yakni
pembangunan sarana prasarana
kelurahan, dan kegiatan pem-

berdayaan masyarakat. "Mis-
alnya kegiatan fisik perbaikan
jalan di gang-gang atau fasilitas
umum lainnya. Silakan, terpent-
ing sudah berdasar musyawarah
dengan LPM (lembaga pember-
dayaan masyarakat)," imbuhnya.

Dari hasil musyawarah terse-
but dituangkan dalam RI(A dis-
ampaikan kepada kepada Camat
di masing-masing kelurahan.
Selanjutnya Camat menerus-
kan kepada Bappeda Litbang.
Kegiatannya berada di kecama-
tan sehingga Daftar Penggu-
naan Anggaran (DPAJ ada di
Kecamatan lalu lewat Camat
rnengusulkan kepada Bupati
untuk menjadikan Lurah seba-
gai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPAJ. "Seluruh kegiatan yang
menjalankan sampai pencairan
ada di kelurahan, cuma dan-
anya tersimpan di kecamatan,"
kata Suyasa yang juga Asisten
Administrasi Umum, Setda Ka-
bupaten Buleleng. r=qr k19
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Radar Bafi

, Kembalikan LHP ke
Inspektorat Kota Denpasar

ungkap sumber koran ini yangrneminta
namanya dirahasiakan

Sementara itu, Kasi Intel,Kejarl Den-
pasar I Made Agus Sastrawan saat

'dikonfirmasi terpisah membenarkan
bahwa penyelidikan kasus dugaan
korupsi yang sempat menghebohkan
Kota Denpasar, itu sudah dilimpahkan
dari Kejati Bali ke Kejari Kota Denpasar.

"Saat ini kami masih puldata (peng-
umpulan data) dan pulbaket (pengum-
pulan bahan keterangan)," kata Agus
dikonfi rmasi keniarin (tS / 4).

Saat ditanya puldata dan pulbaket
dari mana saja, Agus menyebut sedang
meminta data dan keterangan dari
dinas terkait. "Kami menindaklanjuti
hasil LHP khusus dari Inspektorat Kota
Denpasar," imbuhnya.

Agus menegaskan, Kejari Denpasar siap
menindilklanjuti pelimpahan perkara dari
Kejati Bali. Sementara alasan pelimpahan
perkara dilakukan karena Desa Dauh puri
Kelod masukranah Kejari Denpasar.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah
seorang warga yang juga kepala dusun di
Desa Dauh Puri Kelod, I Nyoman Mardika

melaporkan dugaan torupii ini pada Ian-
uari 2019lalu. Menurut Mardika, dugaan
korupsi ini bermula dari evaluasi intemal
dana APBDes 2017. Dari hasil audit inter-
nal itu ditemukan Sisa Lebih Penggunaan
Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,95 miliar.
Namun, setelah dimintai pertanggung-
jawaban, perangkat desa yakni perbekel,
bendahara, dan kaur keuangan tidak bisa
menunjukkan jumlah uang Rp 1,95 miliar.
Dana yang tersedia hanya Rp 900 juta.
Anehnya separo lebih dana yang ti-

dak ada itu tidak diketahui siapa yang
mengambil. Mereka tidak ada yang mau
mengakui. Akhirnya, dibentuklah tim
penelusuran kasus. Proses audit intemal

berlanjut dengan melibatkan auditor in-
deparden. Hasilnya menemukan selisih

yang tidak beda jauh dengan evaluasi se-

belumnya. Menindaklanjuti kejanggalan
yang ada, akhirnya disepakati melapor
kepada Pemkot Denpasar. Mardika ber-

temu langsung dengan Wakil Wali Kota

Denpasa4 IGN faya Negara di rumah wakil

wali kota. Setelah iru Pemkot
mengutus lnspektorat melalQlkan audit di

- OeSaOaufr guri Kelod pada Agusrus2017'-L_+._r-l_
Dari hasil audit tersebut, bendahara

desa atas nama Ni Luh Putu Aryaning-
sih harus mengembalikan uang Rp 877
juta. Tapi, bendahara ini mengaku tidak
sanggup jika harus mengembalikan
uang sejumlah Rp 877 juta tersebut.

Kemudian perbekel saat itu l Gusti Made
Wira Namiarta sudah mengembalikan
Rp 8,5 juta, dan Kaur Keuangan I Putu
Wirawan sebesar Rp 102,82 juta. Temuan
tersebut tercatat dalam LHP lnspektorat
Kota Denpasar. I Gusti Made Wi-r'a Narni-
arta sendiri telah mengundurkan dari dari
perbekel lalu maju sebagai calon anggota
legislatif Kota Denpasarmelalui PDIP daer-

ah pemilihan l)enpasar Barat. (san/yor)

Edisi
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Kefari PuldataKasub
APBDds

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi
dana Anggaran PendapatanBelanja Desa
(APBDes) Dauh Puri Kelod, Denpasar
Barat, resmi dilimpahkan dari Kejati Bali
ke Kejari Denpasar. Kasus yang diduga
merugikan negarahampirRp 900 juta itu
kini mulai didalami tim dari Seksi pidana
Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar.

Sumber di internal Pemkot Denpasar
kepada koran ini menyebutkan, Kejari
Denpasar berencana mengembalikan
berkas laporan hasil pemeriksaan
(LHP) khusus Inspektorat Kota Den-
pasar. Kejari Denpasar awalnya men-
yangka dugaan korupsi APBDes hanya
tahun 2017. Namun, setelah mendapat
penjelasan dari tenaga ahli desa, bahwa
itu Silpa (sisa lebih penggunaan angga-
ran) yang terakumulasi dari2017.

"Setelah ada penjelasan dari tenaga
ahli desa, Kejari Denpasar meminta
agar Inspektorat Kota Denpasar me-
meriksa Silpa per tahun anggaran,"
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RADARBALI
PEMKAB BADUNG J/

Bupali Bagi Hibah Rp B,ZMiliar di Canggui
MANGUPURA - Bupati Badung I Nyo-

man Giri Prasta menyerahkan bantuan
hibah total sebesar Rp 8,2 miliar kepada
masyarakat Desa Canggu, Kuta Utara. Ber-
langsung di Wantilan Pura Dalem Dukuh,
Banjar Pipitan, Canggu, Sabtu (13/5).
I Made Suryananda Pramana, ketua

panitia, mewakili masyarakat Banjar
Pipitan, Canggu, berterima kasih atas
kehadiran Bupati Badung. "Kami harap,
ke depan sinergitas antara pemerintah,
kaum milenial, dan masyarakat dari Kuta
Utara akan semakin baik. Sehingga, apa
yang menjadi program pemerintah bisa
terlaksana dengan baiki' ujar Suryananda.

Bupati Giri Prasta mengapresiasi seman-
gat dan dukungan generasi milenial Kuta
Utara terhadap Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Badung. Menurutnya, generasi
muda itu, tulang punggung pembangunan
Badung. Maka, Bupati mengajak generasi
muda ikut mengisi pembangunan Gumi

Keris ini. "Kami atas nama Pemerintah
Kabupaten Badung memberikan apresiasi
atas gerakan milenial di Banjar Pipitan,
Canggu, secara khusus. Dan, masyarakat
Badung pada umumnya. Karena keber-
hasilan program dan pembangunan di
Badung, tidak lepas dari dukungan semua
komponen masyarakat yang ada," ujarnya.

Giri Prasta mengungkapkan, konsep An-

nilai Rp 45 miliar yang akan diserahkan.
Akan tetapi, baru bisa direalisasikan se-
banyak 16 proposal dengan nilai Rp 8,2
miliar. Sedangkan sisanya, masih dalam
proses. Sebagai bentuk bukti bahwa
bantual hibah sudah dicairkan, Bupati
Giri Pra'sta secara simbolis menverahkan
kepada masing-masing ketua panitia.
(advertorial/ dwi/djo)

gelus Bhuaia, yang dilaku-
kan Pemkab Badung kini
dapat dirasakan manfaat-
nya secara langsung. Tidak
hanya di Badung, tapi juga
seluruh Bali. Hal ini, tentu
telah berdampak positif
dalampembangunan mas-
yarakat Badung dan Bali
yang kuat dan berkarakter.

Berkaitan hibah, Bupati
Giri Prasta menyatakan, to-
tal ada 44 proposal dengah

Edisi
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MANGUPURA. NusaBali
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa

menyerahkan dana hibah sebesar Rp

4 miliar lebih untuk masyarakat Desa

Gulingan, Kecamatan Mengwi, Sabtu
(13/4). Penyerahan dana hibah dilang-
sungkan di Gedung Sarbaguna Baniar

Adat Angkep Canging, Gulingan.
-Bantuan hibah d*i Pernkab Badrng

ini digunakan untuk pembangunan di
wilayah Desa Gulingan.

Hadir di acara tersebut Camat
Mengwi IGN Gede Jaya Saputra,
Perbekel Desa Gulingan I Made Su-
darsana, Bendesa Adat I Nyoman
Dhanu, tokoh masyarakat I Made

Sudja, dan warga setempat.
Dalam sambutannya Wabup,

Suiasa qengharapkan bantuan
hibah dapat dipergunakan sebaik,
baiknya sesuai dengan apa yang
dimohonkan, sehingga tepat sasa-
ran dan tidak menimbulkan masalah
hukum di kemud3n harl, "Kamijuga

mengimbau masyarakat yang men-
dapat hibah, agar pengerjaannya di-
lakukan dengan cara swakelola, dan
benar-benar sesuai dengan bukti
fisik apa yang dicantumkan dalam
proposal. Setelah selesai harus
ada laporan pertanggungjawaban,
ini wajib dilakukan," tandas Wabup
Su iasa.

Menurut Wabup Suiasa, pemberian
bantuan hibah di Kabupaten Badung
telah dipakai sebagai contoh oleh
perangkat negara yakni BPK dan KPK
serta diawasi secara detail, tata cara
menjalankan bantuan hibah ini. Ter-
lebih di Badung sudah menggunakan
sistem online (e-Hibah).

Sementara, Ketua Panitia I Made
Rai Wirata mengucapkan banyak teri-
ma kasih atas kehadiran Wakil Bupati'
Badung yang sekaligr.rs mencairkan
hibah bagi masyarakat Gulingan. Un-
tuk hibah kali ini sebanyak 30 bantuan
hibah dengan dana sebesar Rp 4
miliar lebih. "lni sudah terealisasi dan
kami akan segera mempergunakan
bantuan itu dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan apa yang kami pjukan
dalam proposal," tambahnya,

"Kami masyarakat Gulingan san,
gat terbantu. Sebelumnya Pem-
kab Badung juga sudah membantu
masyarakat Gulingan sebesar Rp 25
miliar. Untuk itu kami masyarakat Gul-
ingan siap bersatu untuk mendukung
program- program pemerintah yang
selalu mengutamakan kesejahteraan
masyarakat," ungkapnya. @ asa
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.Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan
Hlbah Rp 1,6 Miliar di Karangasem

r Giri'Prasta: Ingin Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Bali melalui

Pinggiran
PROGRAM "Baduhg Ange
lus Biraoa" Badung berbagi
<iari Badung untuk Bali me-
rupakan tagline dari Bupati
Badung I Nyoman Giri Prasta
dalam membantu Pemba-
ngunan fisik serta mensejah-
teraka n masyarakat. Dengan
mengimplementasikan Pro
gram Nawacita dari Presiden
Rl; Bupati Badung ingin mem-
bangun Bali dari pinggiran.

Untuk kesekian kalinya Pro
gram BadungAngelus Bu-

ana kembali direalisasikan
oleh Bupati Badung I Nloman
Giri Prasta. Setelah penyerah-

an hibah di Nusa Penida se
nilai 3,4 M lebih Pada Jumat
lalu, Badung Angelus Buana
berlanjut ke Karangasem de
ngan diseralkannYa Hibah
secara simbolis senilai RP 1'6
M lebih kePada 13 Perwaki-
lan kolomPok masyarakat Pe-
nerima hibah Yang sebagi-
an besar diPergunakan untuk
pelestarian adat, agama' tra-
disi, seni dan budaya.

Rombongan Bupati beser-

ta jajaran Kepala Perangkat

BUPATI Giri Prasta disaat menyerahkan dana hibah di Kabupaten

Karangasem, Sabtu (13/4) lalu.

Daerah Kab. Badung Yang tu-
rut ikut serta dalam PenYe-
rahan hibah ini disambut an-

tusias oleh Tokoh MasYarakat
serta ratusan warga Maha
Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi

(MGPSSR) di Wantilan Br. Ko-

dok, Desa Ulakan, Kecamat-
an Manggis, Kabupaten Kara-
ngasem, Sabtu (1314) lalu.

lWayan Latria selaku Per-

wakilan dari 13 kelompok Pe
nerima dana hibah mewa-
kili masyarakat Desa Ulakan
mengucapkan banYak teri-
ma kasih kepada BaPak Bu-
pati Badung beserta jajaran-

nya yang dalam kesempatan
ini hadir di tengah-tengah ma-

syarakat, memberi semangat
dan memberikan motivasi be
rupa bantuan dana hibah.

"Atas nama para Penerima
bantuan, kami mengucaP
kan terima kasih yang sebe-
sa r-besarnya, dengan adanya
bantuan dana hibah BuPa-
ti Badung ini dapat membe-
ri semangat ketika.kami me
laksanakan Panca YadnYa,
danadana ini akan kami Pa-
kai untuk memperbaiki ma-
sing-masing parahyangan ida
bhatara kawitan," ungkapnya.

Dalam sambutannya Bu-
pati Giri Prasta men)€mpai-
kan terima kasih atas Penyam-
butan yang begitu antusias
dari warga Desa Ulakan. Bu-
pati juga mengapresiasi Per-
satuan warga karena clengan
bersatu maka setengah Perju-
angan sudah berhasil. Dijelas-

kan, terealisasinfa hibah ta-
hun 2019 kepada warga Desa

Ulakan merupakan wujud kon-
krit sena komitmen Pemerin-
tah Kabupaten Badung dalam
melaksanakan tagline "Badung
Angelus Buana" Badung berba-

$ dari Badung untuk Bali de
rlgan berlandaskan Tri Hita lG-
rana. (adv)
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