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I'EIIPASAR, TRIBIIN BALI - Tiga terdak-
wa kasus clugaan korupsi proyek ener$ ter-
barukan, biogas di Nusa Penida, Klungkung
tahun 2014 menjalani sidang tuntutan di
Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (24/4).

Ketiga terdakwa dituntut seragam yakni 1,5

tahun.
Ketiga terdakwa menjalani sidang secara

terpisah, yakni anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung, Gede Gita
Gunawan (421 dan istrinya, Thiarta Ningsih
(36). Juga Kabid Pengembangan Kawasan
Pedesaan Klungkung, juga KPA sekaligus
PPK, I Made Catur Adnyana (56).

Dalam surat tuntutan, tim Jaksa Penuntut
Umum UI'U) dad Kejaksaan Negeri (Kejari)

Klungkung kompak menuntut ketiganya de-

ngan pidana setahun enam bulan ( I 
' 
5 tahun)

penjara. Ketiganya dinilai bersalah melaku-
kaq konrpsi secara bersama-sama. Terhadap
tuntutan lim jaksa, para terdakwa melalui
masing-masing tim penasihat hukum akan

mengajukiun pembelaan (pledoi) tertulis.
"Saya serahkan ke tim penasihat hukum

untuk pelnbelaan," u_cap terdakwa Thiarta

Gita dan lstrinya Dituntut 1,5 Tahun
r Tiga Terdakuua Biogas $itarffits#t Seraganr

Ningsih yang lebih dulu menjalani sidang.
Dua terdakwa lainnya juga mengajukan
pembelaan tertulis. Dengan diajukan pembe-
laan dari para terdalnra, sidang akan kem-
bali digelar pekan depan.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terha-
dap terdakwa Thiarta Ningsih dengan pidana
penjara selama satu tahun dan enam bulan
(1,5 tahun), dikurangi selama menjalani ta-
hanan sementara, dengan perintah tetap
berada dalam tahanan. Menghukum denda
Rp 50 juta, subsidair tiga bulan kurungan,l'
tegas Jaksa Ihdek Wira Atmaja.

Pula wanita yang beberapa bulan lalu
melahirkan ini. diwajibkan membayar uang
pengganti Rp 792.912.654. "Apabila terdak-
wa tidak membayar uang pe4ggglU-pAlng-
lama satu bulan setelah putusan berkeku-
atan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita dan dilelang. Dalam hal ini jika
tidak mempunyai harta benda yang mencu-
kupi, maka diganti pidana penjara selama
sembilan bulan." imbuh jaksa.

Pasal serupa juga dikenakan kepada ter-
dakwa Gede Gita Gunawan dan I Made Catur

Adnyana. Keduanya pun sama-sama ditun-
tut peljara setahun enam bulan, denda Rp
50 juta, subsidair tiga bulan kurungan. Yang
berbeda, kedua terdakwa tidak dibebankan
membayar uang pengganti kerugian negara.

Diketahui, perkara ini mencuat dari temu-
an tahunan BPK. Temuan menyatakan jika
ada proyek tidak termanfaatkan di Kecamat-
an Nusa Penida, Setelah didalami, proyek
ini merupakan pemasangan proyek energi
terbarukan biogas Rp 896.870.700. Proyek
tersebut leading sektornya di Badan Pemer-
dayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,
dan KB saat itu.

Pemasangan proyek ener$ terbarukan bi-
ogas dike{akan tahun 2014, dengan sasaran
tlga desa yalori Desa Kutampi Kaler, Kelumpu,
dan Desa Sakti. Pemasangan biogas itu ditarget

'40 unit, tersebar dt tiga desa tersebut. Namun
yang terpasang 38 unit dan parahnya proyek
ini setelah dicek temyata sama sekali tidak ter-
manfaatkan. Padahal per satu unit b€milai Rp
22 juta. Atas perbuatan yang diduga dilakukan
ketiga terdakwa. negara mengalami keru$an
mencapai Rp 792.9 12.654. (cal)
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PPmkab Harapkan Bantuan Pusat
Tabanan (Bali Post) -

Bupati Tabanan Ni Putu
Eka Wiryastuti berkesem-
patan bertemu Presiden
Jokowi di Istana Negara,
belum lama ini. Saal itu

'lampu hijau' dari Preeiden
Jokowi tentu tidak disia-
siakannya. Ia mengaku akan
secepatnya mempersiapkan
proposal permohonan dana
pembangunan RS Nyitdah
ke Kementerian Kesehat-
an. "Proposal akan segera
disiapkan dalam waktu
dekat," ujarnya.
_ Sementara itu, Kepala
Dinas Kesehatan Taban-
an dr. Nyoman Suratmika
mengungkapkan pihaknya
telah membuat proposal
pengajuan dana ke pusat
untuk pembangunan RS
Nyitdah.

Ia memaparkan, saat ini
Tabanan sudah memiliki
RS tipe B dalam hal ini
BRSU Tabanan yans sudah
berjalan optimal mesli men-
galami kendala lahan yang
terbatae. "BBSU Tabanan

memiliki kendala lahan-
nya yang sempit. Karenaitu dibangunlah RS Nyit-
dah sebagai RS tipe C yang
akan menunjang pelayanan
BRSU ke depan," papar Su-
ratmika.

Namun, pembangunan
RS Nyitdah saat ini ter-
hambat karena permasala-
han dana. Dulu Femkab Ta-
bll*r\ sempat mengajukan
prnJaman namun kemudian
batal karena berbagai per-
timbangan, salah Jarunya
ketidakmampuan membayar
cicilan. Untuk bisa menun-
taskan pembangunan RS
Nyitdah, menurut Surat-
mika tahun ini pihaknya
telah membuat propojal
untuk dana BKK senilai Rp
7l miliar. "Mudah-mudahan
dibantu secara bertahap.
Kita akan cicil membangun

RS _Nyitdah sesuai denga-n
DED," ujarnya.

Mengenai pengajuan pro-
posal ke Kementerian Kes-
ehatan, lanjut Suratmika,
biasanya jika mengajukan
dana ke Kemenkes ada dana
DAK. "Pasti dibantu. Cuma
karena Tabanan saat ini
punya dua rumah sakit, ti-
dak bisa sekaligus banyak.
Untuk tahun ini pun i<ita
mengajukan dana DAK ke
Kemenkes untuk Demenu-
han alat kesehatan." jelas
Suratmika.

Pembangunan RS Nyit-
dah baru mencakup dua blok
gedung. Jika sesuai DED,
seharusnya ada lima blok
yang terhubung menjadi
satu. Diharapkan dengan
adanya bantuan pusat, pem-
bangunan RS Nyitdah bisa
terselesaikan. (kmb24)

Bupati Eka menemani Gu-
bernur Bali Wayan Koster.
Dalam pertemuan tersebut,
Jokowi membeberkan ban-
tuan pembangunan yanetuan pembangunan yang
akan didapatkan BaIi. "Padi
kesempatan ,itu tidak lupa
saya sampaikan, untuk Ta-
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Bangli (Bali Post) -
, . 

Din{s P-eke$aqn u.aytl'Tata Ruang, perumahan Rakyat dan Kawasan pemu-
kiman (PUTRPerkim) Kabupaten Banlli akan seger uiirn-oto"rl;"r a"" L"ri""l-tor ya{g clg?l menulrtaskan proyek pembangunan jembatan Metra-r"a"ia.r,
Jembaqq! |Jelancan-lJukih. Dua kontraktorJ_alg diberi sanksi tegas tersebut
y."+tll fr runas Teln!\ sejati dan pr Mukti ct"uit Kostrindo. ,.xita-atan ;h"k_tist. seffarang masih kita tunggu sur:atnya, nanti kita ajukan t" ai",;t"i" [""iPemelfharaan Jalan dan Jembatan Dinas purRperkim Kabupat", s";glilJ"Bp$us puandi seizin Kadis I wayan Lawe, selasa (zst4) kemarin.

rfla fas"s suandi men- jangan 26 Maret lalu. pi- dua proyek tersebut. Di an-
,gllflIiLlil.lgagal menun- hak rekanan h_anva mampu taranya-kare"" m"a"" v""g
li*l:-ll:lg:.]?url proyek mengerjakan hingga b6,4b sulit, tuaca hingga p""roufu"pembarfgunan jembat^an di persen. Sementara proyek kekurangan material di Ia-masa pfrpanjangan.90_hari jembatan Belancan--Bukih pangan.
yang diberikan, pihaknya pers-entase pengerjaan yang - p"us"up,rtr.rs kontrak,telafrmelakukan-pemutusan diselesaikan r&u.tu. Luri s"u"al uer"- li*-;;;;;kon{rak dengan dua rekanan 8bJga persen. tikan kapa; ;;;;;i;"j;;-tersebut-. Dia menyebut- suandi mengungkapkan b"tun y"rre kini manekrakkan untyk pr9v9k jembatan ada beberapa nil ying men- it*lii"-Fi.r'iti"":,iir""
Y:g,l[:^d:, hing,ga be- jadi kendaia pihak reianan n"",["ii. rlrr.rrit"r.".u"i""ra.klrrrdya masa perpan- tak mampu menuntaskan pembangunandua jemiaian

ol-

a* |i.[-1"1elaskan sesuai terhadap kedua proyek jem- Bangli tahun 201g lalu itu
Ilr-T-"'lf,ili lil15,:::"::-" p*:l l"ryggal tuntas iru. menyedot anssaran yans
l::l:1"]"! diberikan per- Namun .Et'.t"ui- ;;-"d;;; ;k;;;;:*'ffift:;'"iili
plnr"ic$i sekalr,sslami 90 ingan huku_m, b-erupa mencipai Rp b miii;r letih.
fill:?tgli.+,Tas,at9g!:a-!nra pendapat-pendapat hukum Selain vtbt"a_f"a"i, 

"auberakhil. "Kita dari TPlQ.y- agar pelaksanaan proyek itu tiga jembata" t"i""v. 
""""$11p,",Tt-|,11h11i1u Alnakah :".."?1 ketentuan dan ppK jula dibangu"F"-*b"B;;:

li:lltPf:,kp nerganjaqsgq (peiabat pembuat komit-;;i Lliti tah'un- zois, y"k;i
yqktg l{8r.'I'ernYata.dari sisi tidak ragg qntuk mengambil jembatan Batur-durruns
5:Fl]!yf.,+.mangtidakada langkah dalam:pelaksanaan kunyit a".'g"" u"gg;";i
*= !11f llla untu,k diberi- kesiatanproyek. Rp o,r mili?r, t";;;;;;KanperpanJangankembalr. sebagaimana diberita- GunungBerr-Rinmndpnoq-kan perpanjangankembali. sebagaimana diberita- GunungBau-Binvand;;;;;
Lla,lam,.il\rqq Permenkeu, kan sebelumnya proyek arrggar"r'np O,S"_ifi* 8""kalalu tldak bisa selesai g0 pembangunan jembatan jei6atan ti"ta.r.ar-g.,fllkalalu tipak bisa selesai s0 pembanguna"":".iu"i." ffiB;;; ii"i;;;il:bfili;f-r?"ry"tfarusputuskontrak," penghubung antara Banjar hengan anggaran Rp b.il",i?tlflt-*^-_^.^,_^_L-L llet1a.,P",.q Vj"gqpi dan mitiir letj.ir-. Tak h'anya

'.^ntll[_:"iF?R5lLqt 
- Banjar_Kedui, D;; f"*b": r;;;il"M;;;":f;;i;;'"s

y:_ll!-35"{1_!1re+f Oim ku di Kecamatan Tembuku pembangu";;;t;;;;;I
i-"13,1*,11.j"*FlTiil:T:": yang pe,neerjaannya s.empa-t luntas rri'o persen ai iuri""
lltr.h, d]an Pembansunan "mor6r, 

t<ilni manei<rat. Hat titlb; k;;ff;ffi"ili;i;-
:i**]1i."^,:ii_'11::lTg 1l_t!lt,*emprihatinkan 3rg jusa lqi!"ru tak jauh

Balfl trost

k Tlrntaskan
royek Jembatan
uaKontraktor

meruberfkan pendampingan mengingat proyek pe"rlab itaJ. tr-taoi

itu, pihaknya mengaku akan
mengusulkannya ke Bupati
dan Sekda. "Kita akan lapor
ke pimpinan dulu. Seperti
apa arahan beliau nanti.
apakah bisa dilanjutkan di
perubahan mendahului atau
bagaimana," terangnya.

Sementara itu, terpisah
Kasi Intel Kejaksaan Negeri
Bangli Marhaniyanto men-
gatakan, pascagagal menun-
taskan pekerjaannya di masa
perpanjangan waktu selama
90 hari. pihak rekanan pelak-
sana dua proyek jembatan itu
tidak bisa lagi diberikan kes-
empatan mengerjakan proyek
it_u u-ntuk yang kedua kalinya.
Meskipun mereka bersedia
untuk melanjutkan kembali
dan bersedia membayar den-

Edisi : p-abu . 2q, Aq"i\, ?0t3
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PPKBlacklist
DuaRekanan

BANGLI, TRFBUII BALI an, mau tidak mau sesuai

- Dua dari e4npat proyek ketentuan harus diputus
oemban{rlnanl iembatan di kontrak' "Kalau memang u-

b"nefi U"etfrm lselesai hlng- dak selesai selama 90 harl'

e" b?l.kht-v[ masa teng- ya putus kontrak' Untuk

!"np 
".fuinu"0o 

ituti. on" melakukan putus kontrak

i.t""""" ypng lmenge4akan (blacklist) bukan di tan$an

;;;;;k t!["."d"t u*Lttitttvu TP4D' tapi itu langsung di

liUiacnist. Selain itu meie- PPK (Pejabat Pembuat Ko-

ilu;"g" b(rkeryajiban mem' mitmen)," ungkapnya' Sela-

uavJden<ia. sa(23/4)'
i{etua Tim lPengawalan, Adanya pendamping-

eengamanan nemerintahan, an dari TP4D namun juga

O".r-e"mqa.tgirnan Daerah ada dua proyek tidak sele-

np+ol. vlanifniyanto me- sai karena sifat pendam-

"gut"k^", 
du{ proyek pem- pingan yang dilakukan

ui"snnurl ielnbaian yang terbatas hanya dari sisi

tldaf selqsii fakni Belan- hukum' Pada perinsipnya

.*iuf,iHdariproyekiema- pendampingan yang dila-

i"t""ti \retr{-xedui.- kukanTP4D agartidakada

ierrrail p{mbangunan keragu-raguan dari PPK

iembatan Oi fvtetra-kedui' dalam melaksanakan kegi-

Marhan tlelati mengetahui atan pembangunan'

.fut* pit'rat feUnin tidak "Jadi kami tidak masuk

bisa minvele$aikan kegiat- dalam area pelaksanaan

an pembfrrguhan iembitan I langsung' Tugas TP4D ha-

pengtrubJng hua desa itu. nya berusaha meminima-

ini i-antat"ritErkendala cu- lisir pelanggaran terhadap

rah hujan yar[g tinggi serta ketentuan perundang-
;;"" tt*"g ta"ttg.t""rriit. undan$an' Misal kebijakan

Karena perlgeriaan telah terkait perpanjangan dan

melewaU waf<lu perpanjang- sebagainya' Andaikan ada

kendala dalam hal Pelaksa-
naan, itu murni dari Pihak
kontraktor dan Pendam-
pingan TP4D tidak bisa ber-

buat apapun,'ucaPnYa.
Pria Yang juga Kasi Intel

Kejaksaan Negeri (Kejari)

Bangli ini menanggaPi Per-
panjangan Yang diberikan
pada kontraktor selama 90 '
hari setelah melewati tahun
anggaran be{alan. Kata dia,

hal tersebut diatur dalam
undang-undang Yakni PMK
No. 243 Tahun 2015. Di
samping itu, PihaknYa juga
pemah mengeluarkan legal

opinion (LO) untuk kegiat-
an sempa Yakni revitalisasi
drainase di Kota Bangli.

"Diatur dalam Permenkeu
dan karena sudah ada LO

sebelumnya maka jika ada
kegiatan lain Yang lewat ta-
hun anggaran, sudah tidak
perlu LO lagi. Sedangkan
perpanjangan kali kedua,
Kami dari TP4D sudah Per-
nah membahas itu, tapi ter-
nyata dari sisi ketentuan ti-
dak ada untuk memPerPan-
jang kembali meski mereka
bersedia untuk melanjut-
kan dan membaYar denda,"
ujamya.

Sementara itu, PPK Pro-
yek Pembangunan Jemba-
-trtt 

M.t .-K.dui' Ida Bagus

Suandi tidak memungkiri
rekanan Pelaksana ke$atan
itu diPutus kontrak lantar-
an tidak bisa menYelesai-

kan ke$atan Pembangunan
hingga PerPanjangan waktu
selama 90 hari. TerdaPat
kendala mulai dari medan,

kondisi cuaca' serta keku-
rangan material Yang me-

nye6abkan PT. Tunas Tek-

nit seitti selaku rekanan
tidak bisa menYelesaikan
ke$atan. (mer)

$D/rlri.1..

4W

PrPyqk
ffi ffiei$frdeffi Ymk sw*msm$mym ffium "$ernbatan
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PAD 2OI9 Dirancang
Jadi Rp 179,5 Miliar

Semarapura (Bali Post) -
Pemkab Klungku4i; meran-

cang PAD dalam APBD Induk
2019,'menjadi Rp 179,5 miliar.
Jumlah ini turun dari pagu
ind ikatif perubahan 20 18, kar-
ena saat itu dirancang cukup
tinggi. Pemkab optimis mampu
mencapai itu dalam setahun ke
depan, melihat seluruh potensi
daerah yang sudah diperhi-
tungkan matang. Khususnya,
di sektor pariwisata.

Sekda Klungkung.Gede
Putu Winastra, Jumat (19/4)
kemarin, mengatakan PAD
sebesar itu, dirancang dari se-
jumlah target pos pendapatan.
seperti pos pendapatan pajak
daerah Rp 56,4 miliar, hasil
retrib'usi daerah Rp 28,8 miliar,
hasil pengelolaan kekayaan
dgslqll yang dipisahkan Rp 8,1
miliar dan lain-lain PAD yang
sah Rp 86,2 miliar.

Sekda menegaskari, secara
keseluruhan, pendapatan
dirancang mencapai Rp 1,16.
triliun. Selain dari PAD, ada
juga sumber pendapatan dari
dana perimbangan Rp 701,8
miliar, terdiri dari bagi hasil
pajak Rp 19,2 miliar, dana
alokasi umum Rp 554,2 miliar,
dan dana alokasi khusus Rp
128,3 mfiar.

Sedangkan, untuk pos ang-
garan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. dirancang
Rp 228,01 miliar. Terdiri dari
pendapatan hibah Rp 27 ,6 m:J-
iar, dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan kabupaten lain-
nya Rp 90,9 miliar, dana pe-
nyesuaian dan otonomi khusus
Rp 98,5 miliar dan bantuan
keuanga.n dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya Rp

'70;8 miliar.
Dibandingkan tahun lalu,

realisasi pendapatan daerah
saat disampaikan dalam ra-
pat paripurna dewan oleh
Bupati Suwirta, mencapai Rp
1,1 triliun, dari pagu indikatif
perubahan RKPD Tahun 2018
sebesar Rp 1,126 triliun lebih,
atau mencapai 97,7 persen. Re-
alisasi pendapatan ini bersum-
ber dari PAD Rp 186,9 miliar.
Lebih rendah Rp 5,1 miliar
dari pagu indikatif perubahan
RKPD tahun 2018 sebesar Rp
192,1 miliar atau mencapai Rp
97,3 miliar.

Realisasi pendapatan yang
bersumber dari dana perim-
bangan Rp 669,7 miliar, lebih
rendah Rp 10,9 miliar dari
pagu indikatif perubahan
RKPD 2018 sebesar Rp 680,6
miliar. Sumber dana perim-
bangan yang tidak memenuhi
target adalah pada penerimaan
dana bagi hasil pajak dan bu-
kan pajak yang teralisasi Rp

18,4 miliar dari pagu indil<atif
perubahan RKPD tahun 2018
sebesar Rp 21,7 miliar atau
hanya mencapai 84,4 persen.
Selain itu. juga penerimaan
dana alokasi khusus yang tere-
alisasi Rp 120,9 miliar lebih
dari pagu indikatif perubahan
2018 sebesar Rp 128,4 mi.liar.

Sedangkan, realisasi penda-
patan yang bersumber dari
pendapatan lain-lain yang sah
tahun anggaran 2018, sebesar
Rp 243.4 mil-iar. Ini capaian-
nya juga tak mencapai target,
karena tercapai 93,3 persen
dari pagu indilatif perubahan
2018 sebesar Rp 253,2 miliar.
''Iahun 2018, khususnya pada
pagu indikatif perubahan itu
memang sengaja dipasang
target tinggi-tinggi. Kami su-
dah bekerja maksimal, agar
semuanya tercapai dan sesung-
guhnya tinggal sedikit lagi,"
kataSelcda Winastra.

Dia berharap target PAD
pada khususnya maupun
pendapatan secara umum,
dapat terlampaui dengan
segala potensi dan strategi
yang sudah disiapkan dengan
sangat matang oleh Bupati
Klungkung Nyoman Suwirta.
Dengan target PAD tahun ini
sebesar Rp 179,5 miliar, dia
optimis target itu dapat tere-
alisasi. (knb31)
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DanaSegar,Rp 6,6M
untukKelurahan
Diba$ 19 Kelurahan,

Masing-masing Rp 325 Juta

SINGARAIA - Sebanyak 19 kelura-
hanyang ada di Kabupaten Buleleng,
akan menerima suntikan dana segar
sebi:sar Rp 6,6 rniliar. Dana tersebut
akan digunakan membiayai kegiatan
yang ada di tingkat kelurahan. Dana
itu pun telah ditransfer pemerintah
pusat ke rekening pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Badan

kelurahan, serta kegiatan pember-
dayaan masyarakat di kelurahan.
Dengan tambahan dana itu, kegiatan
di kelurahan pun diharapkan bisa
berjalan dengan lebih optimal.

Lebih lanjut Suyasa menjelaskan,
sebelum digunakan, kelurahan ha-
rus melakukan musyawarah untuk
menentukan kegiatan. Musyawarah
itu melibatkan berbagai pihak, baik
itu tokoh masyarakat maupun unsur
perwakilan masyarakat di tingkat
kelurahan, seperti Lembaga Pem-

t<",rurrgun Ju-urah (BKD) Buleleng
Gede Suyasa mengatakan, dana Rp
6,6 miliar itu akan dibagi rata ke 19

kelurahan di Buleleng. Sehingga
masing-masing kelurahan akan
menerima dana sebesar Rp 352 juta.
Dana itu pun kini telah tercantum
dalam pos Dana Alokasi Umum
(DAU) Pemkab Buleleng.

Menurut Suyasa dana tambahan
itu merpakan amanatdari Peraturan
Menteri Dalam Negeri )Permend-
agri) Nomor 130 Tahun 2018. Alo-
berdayaan Masyarkat (LPM).

Berita acara hasil musyawarah
selanjutnya diajukan kepada camat
dan nantinya dilanjutkan ke Bappe-
da Litbang. Selanjutnya dana akan
dicantumkan dalam Daftar Peng-
gunaan Angagaran (DPA) di mas-
ing-masing kecamatan. "Seluruh
kegiatan di kelurahan, nanti akan
dilaksanakan lurah selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). Tapi
dananya tersimpan di kecamatani'
tandas Suyasa. (eps/gup)

kasi anggaran itu akan disesuaikan
dengankondisi dan kategori daerah
masing-masing.

"Alokasi dananya sudah diatur se-
cara jelas oleh Kementerian Dalam
Negeri. Karena Buleleng masuk da-
lam daerah kategori baik Maka alo-
kasi DAU untuk kelurahan sebesar
Rp 352 juta per kelurahanj' katanya.

Nantinya dana itu akan digunakan
untuk membiayai kegiatan yang
ada di Kelurahan. Terutama untuk
pemb angunan sarana dan prlrs.u_anaet
Aokasi dananya sudah diatur
secara jelas oleh Kementedan

Dalam Negeri. Karena Buleleng
masuk dalam daerah kategori
baik Maka alokasiDAU untuk
kelurahan sebesar Rp 352 juta

per kelurahan.'
GEDE SUYASA

Plt. Kepolo BKD Buleleag
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Ialanlebol
Dibiarkan?

GIANYAR-Banyaknya jalan kabupaten
yang kondisinya rusak mendapat sorotan
warga. Seperti ditemukan di sepanjangjalan
pusat kota Gianyar tepatnya 500 meter ke
arah selatan dari Lapangan Astina.

Di sudut Ialan Kapten Dipta menuju falan
Suli dihiasi lubang menganga. Bahkan,
kondisi jalan rusaktersebut sudah sebulan.
Warga pun berinisiatif memasang peringa-
tan dari pohon.

Kelian Banjar Sangging AnakAgung Gede
Mayrn menyatakan, lubang menganga
tersebut akibat dilindas truk sarat muatan.
"Kejadiannya sekitar sebulan lebihi' ujamya
kemarin (19/a).

Mayung mengatakan pihaknya langstrng
bersurat kepada instansi terkait dari tingkat
terbawah sampai Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gianyar.
"Sudah sempat saya surati sekitar dua
minggu lalu ke Dinas PUPR, perantara
dari Pak Lurah. Soalnya ini knn jalan per-
batasan antara jalan kabupaten dan jalan
desa. Makanya biar ada kepastian dulu dan
sampai saat ini belum ada tanda-tanda
tindaklanjuti. Mau bagaiaman lagi, harus
sabar sajai'ucapnya.

Dia mengimbau penggguna kendaraan
bermotor hati-hati melintas di kawasan
tersebut. Sebab, minim penerangan. Warga
juga memasang pohon di lubang tersebut.

Sementara itu, salah satu warga yang
ditemui menyatakan jalan jebol akibattruk
pengangkut pasir melintas di lokasi. "Sopi
truk langsturg pergi tanpa mau tanggung-
jawabi'kata Sudi, warga setempat sembari
menambahkan beberapa petugas sempat
ke lokasi mengambil foto, tapi belum ada
perbaikan. (draldo$
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Berkas Korups i LPD Kapal

Telah DilimPahkan
DENPASAR, TRIBIIN BALI kor Denpasar," ujarnya saat

- Pihak kejaksaan telah me- dikonfirmasi' Jumat {19/41'

limpahkan berkas lima ter- Para tersangka di antara-

.-gXu kasus dugaan korup- nya Ni Luh Rai Kristianti [50)

si LFD DesaROa[t<apat, Ba- asal Lingkungan Banjar Ce-

dung ke Pengadilan Tipikor luk' Itupal' Badung' Ni Kadek

Deniasar. Kelima tersangka Ratna Ningsih (37) asal Ban-

akan segera didudukkan di jar Tegal, Kelurahan Kapal'

kursi p6sakitan menjalani Badun$. Ni Wayan Suwardi-

sidang di Pengadilan Tipikor ani (36) asal Banjar Panglan'

Denpisar. Tertait pelimpah- Kelurahan Kapal, Badung

an berkas itu, ditenarkan saatinisebagaipegawaikon-

Banjar Titih. Kelurahan Ka'
pa1, Badung dan Ni NYoman

Sudiasih (36) Banjar Lagon'
Kelurahan KaPal Badung. Se-

muanya meruPakan mantan
koleKor LPD Desa Adat KaPal.

Suardi mengatakan jad-
wal sidang telah ditentukan
pihak Pengadilan TiPikor.
"sesuai jadwal, sidangnYa di-
gelar pekan dePan. Jika tidak
salah, pemberitahuan sidang
tanggal 23 APril," jelas jaksa
dari Kejati BaIi ini.

Diberitakan sebelumnYa'

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
{qP)
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oleh Jaksa I Wayan Suardi' trak di RSUD Badung'
"Ya, sudah dilaktk.n pe- Duatersangkalainnyaada-

limpahan ke Pengadilan Tipi- lah Ni Made Ayu Ardianti (42)

dalam perkara ini majelis tuk membuat usaha warurtg
hakim Pengadilan Tipikor babi guling." jelasnya, kala
Denpasar telah menjatuhkan pelimpahan tahap II di Kejak-

vonis tiga tahun dan enam saan Negeri (Kejari) Badung'

buhn (5,6 tahun) terhadap Sebagaimana dibeber-
mantan Ketua LPD Desa kan dalam berkas perkara,

Adat l{apal, Made Ladra (53). tersangka Ni Luh Rai Iftis-
Kasi Pidana Ktrusus (Pidsus) tianti mempertangun$a-
KajariBadung, CakraYudha wabkan uang sebesar Rp

Hadi Wibowo menyatakan, 15.352.058.925. Besaran
kelima tersangka itu bekerja nominal ini dari perbuatan

sama dengan Made Landra. tersangka yang sudah dila-
"Bahkan dari penuturan kukan berkali-kali sejak be-

tersangka, ada yang menga- keria sebagai kolektor sam-

ku uangnya digunakan un- paidengantahun2012. (can)
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Dari pengamatan Senin
(2214) kemarin, dari pintu
masuk sebelah selatan sam-
pah tampak berhamburan.
Kemudian rumput tampak
tinggi. Kolam yang di atas-
nya adqpatung juga tampak
kotor dan berlumut. Masuk
ke dalam gedung sejumlah
fasilitas sudah terlihat ru-
sak. Dari bawah terlihat
plafon di lantai dua juga
sudah jebol.

Amphitheater di bagian
timur juga terlihat kotor.
Ruangan di belakang pang-
gung tampak penuh dengan
kotoran kutu busuk yang
berrvarna hitam sehingga
baunya menyengat. Di sela-
sela tempat duduk yang
dibuat setengah lingkaran
di lokasi amphitheater juga
kini ditumbuhi rerumputan
cukup panjang.

Meskipun sudah kelar
dibangun dan jalan di depan
ACJN sudah diperlebar, na-
mun akses masuk ke lokasi
tersebut masih tertutup. Ar-
eal tersebut belum bisa di-
masuki kendaraan maupun
orang. Justru belakangan,
pelebaran jalan di depan
ACJN dimanfaatkari untuk
parkir truk-truk.

Truk-truk kerap berderet
untuk parkir. Beberapa di
antaranya tidak ada sopir
atau kernet, artinya truk
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Artha juga menyampai-
kan pesan dari Kementerian
PUPR bahwa ACJN harus
segera dimanfaatkan tanpa
memungut sewa. "Kement-

erian berharap agar peman-
taatan sesegera mungkin
ditaksanakan, agar gedung
ini tidak terkesan kosong
begitu saja," ungkap Artha-.

{,rtha, meminta kepada
OPD terkait seperti Dinas
Pariwisata Dan Kebudavaan.
Dinas Koperasi, Usahakecii
Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan, dan Dinas
Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga agar m.ulai
menyiapkan inovasinya un-
tuk pemanfaatan gedung ini.

"Untuk dinas terkait agar
sesegera mungkin peny-
iapkan programnya dalam
mengelola aset ini. Untuk
Dinas Pendidikan, Kepemu-
dadn dan Olahraga bila per-
lu ajak anak-anik sekolah
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ACJN Rambut S
Dibiarkan
Terbengkalai
Negara, (Bali Post) -
_ Se_jak selesai diban-gun setahun lalu, Anjungan
Cerdas Jalan Nasional (ACJN) Rambut Siwi belum
dimanfaatkan dengan maksimal. Bahkan ACJN kini
terkespn terbengkalai. Proyek pembangunan ACJN
ini merupalan proyek dari pemerintah pusat dengan
algggtqt Rp 67 miliar yang dilakukan tnultiyears
oleh Pf Nindya KaryaWilayah VII sejak Oktobei ZOrO
lalu. Pengerjaan anjungan cerdas ini rampung lebih
cepat dari batas waktu yang ditentukan.

mema ns_ sen gaj a ditinggar o" 
j:xTfii,],lt,"f,xl':;Ijn-

parkir di sana. Sehingga bau agar OpD terkait mulai
terkesan di lokasi tersebut melaf,ukan pemanfaatan
hanya_untuk-te_mpat parkir gedung tersebut sambil
truk. Padahal dari rencana menunggu proses serah
fungsinya lebih luas. terima.

Adanya bangunan yang
tidak pernah dioperasikan ini
juga sering mengundang per-
tanyaan warga yang melintas.
Sejatinya difungsikan un-
tuk apa bangunan-bangunan
tersebut. Sebab sudah ham-
pir setahun lebih bangunan
tersebut tak pernah digu-
nakan ataupun akses masuk
dibuka. Bahkan belakansan
lokasi tersebut dijadifan
ajang tuk pacaran oleh anak-
anak muda yang bisa masuk
.dengan jalan kaki.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ru-
ang, Perumahan dan Ka-
wasan Permukiman (PU-
PRPKP) Jembrana, I Way-
an Darwin, dikonfirmasi
mengatakan, ACJN belum
sepenuhnya diserahteri-
makan oleh pihak pusat ke
Pemkab Jembrana.

Terkait pelebaran jalan
juga memang dilakukan
selain untuk tempat parkir
juga penanganan banjir
yang sering terjadi di jalan
tersebut. Rekonstruksi ia-
lan yang dilakukan karena
jalan nasional di depan
ACJN itu dinilai semoit.

Sehingga kini akses lebih
luas dan kendaraan bisa
lebih leluasa.

Sementara itu dari in-
formasi'izin pemanfaatan
Anjungan Cerdas Jalan Na-
sional (ACJN) Rambut Siwi
dari Kementerian PUPR
sudah keluar pada bulan
Januari lalu.

Diba
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Bangli (Bali Post) -
Proyek pembangunan jembatan-pen-gh-ubung antara Banjar Metra, Desa yargapi dengan BanjarKedui, Desa Tembuku, Kecamatan Tem6ut u yaig p;rg"ri"an"va sempat_motor, ti11i akhirnya mang-krak. Hal itu cukup memprihatinkan, -"ngingit p"o}"il F"ttiu"td;;1il;il-rin zorS itu menyedotanggaran yang cukup besar mencapai np fmiliar lebih.

marin tak menampik bahwa proyek
pembangunan jembatan Metra:Kedui
itu kini mangkrak. Dia menjelaskan
proyek jembatan yang dibangun tahun
2018 itu hingga masa kontraknva
berakhir. belum tuntas. Pemkab Ban-
gli _pul memberikan pihak pemborong
melanjutkan kem bali peng-e4aannyul
"Sesuai undang-unda"g JiUotehLa".
Diberikan kesempatan hingga 26Ma-
ret," terangnya.
. Akan tetapi hingga mendekati 26 Ma-
ret proyek itu belum juga tuntas. Dewa
Purnama mengaku tidak mengetahui
secara pasti apa penyebab tak tuntas-
nya proyek itu. Kemudian sekitar dua
hari jelang tanggal 26 Maret, Pemkab
Bangli dipimpin Sekda melaksanakan
rapat dengan masyarakat. Dalam rapat
itu, masyarakat mengusulkan kepada
Pemkab Bapgli agar proyek jembitan
telsebut tetap dilanjutkan hingga trurtas.
Se-bab keberadaan jembatanitu sangat
diidam-idamkan masyarakat sejak Iema.
Saat itu, pihak Dinas PUTRPerkim
memberi jawaban akan memfasilitasi
gs"]a" masyarakat untuk disampaikan
ke Bupati. "Jawaban PU saat itu akan
memfasilitasi dan mensawal. Akan dis-
ampaikan kepada pimp6an, selanjutnya
pimpinan akan berkoordinasi denean
TP+D. Jadi seperti itu," pungkasnyal
_ Adanya pertemuan Pemkab Bangli
dengan masyarakat terkait belum sele-
sainya pembangunan jembatan itu juga

Berdasarkan pantauan Senin (2214)
k_emarin. di lokasi proyek tampak sepi.
Hanya terlihat sejumlah material
yang menumpuk seperti pasir, koral
dan tumpukan semen yang sudah
membatu. Beberapa peralatan proyek
seperti dua unit molen pencampur
q{onqn semen juga masih nangkrlng
di dekat lokasi tumpukan material.
Terlihat jalanan menurun menuju jem-
batanyang masih berupa tanahcukup
membahayakan karena mulai terserui
longsor dampak hujan.

Sementara itu, kondisi jembatan
yang dibangun, tampak baru sebatas
pembuatan struktur/pondasi kepala
jembatan di kedua sisi serta pe-asan-
ga.ri besi yang akan menjadi lintai jem-
batan, melintang di antara kedua t<epala
jembatan. Jika dibandingkan dengan
realisasi pembangunan saat akhir tahun
lalu, tdk banyak progres dari pengerjaan
proyek itu. Padahal pascamasa kontrak
berakhir Desember tahun lalu. Pemkab
Bangli melalui Dinas PUTRPerkim
telah memberikan kesempatan kepada
pihak pembomng untuk melanjulkan
pengerjaan proyek jembatan itu hingga
tuntas selama kurang lebih 90 hari.
Namun kenyataannya, proyek yang
kabarnya berada di bawah pengawasan

JlaD Kejari BangJi tersebut tak juga
bisa tuntas sampai sekarang.

Camat Tembuku Dewa Agung
Purnama saat dikonfirmasi siane ke-

diakui Perbekel Tembuku Ketut Mudi-
arsa, Dia mengungkapkan pertemuan
itu digelar untuk mengatasi keresa-
han masyarakat terkait tak tuntasnva
pembangunan jembatan itu. ..IGrena
se?pat ada polemik di masyarakat
terkait pembangunan jembatan yang
belum tuntas itu. Wajar saja, kareni
masyara\at kan inginnya pembangu-
nannya.bisa cepat selesai," ierangnya.

Mudiarsa mengatakan penyebab iak
tuntasnya pembangunan jembatan itu
dikarenaka_n lokasi pembangunan jem-
batan y.ang lumayan curam dan kondisi
cuaca yang tidak mendukung. Dari in-
formasi yang didapatnya, rencananya
pembangunan jembatan akan dilan-
jutkan kembali pada Juni mendatang.

Sementara itu, berdasarkan ii-
formasi yang dihimpun di Dinas pU-
TRPerkirn Bangli belum lama ini,
pada tahun 2018 Pemkab Bangli mem-
bangun empat buah jembatan. Selain
Metra-Kedui, tiga jembatan lainnya
Xang juga dibangun yakni jembatan
Batur-Gunung Kunyit dengan ang-
qaralRp $,1 miliar, jspfatan Gunung
Bqr-Binyan dqngan anggaran Rp 6,5
miliar dan jembatan BeEncan-B-ukih
dengan anggaran Rp b,l miliar lebih.
Tak hanya jembatan Metra-Kedui yang
pembangunannya gagal tuntas- 10d
persen di tahun 2018, ketiga jembatan
Iginnya juga nasibnya taf liutr rcaa.
(kmb40)
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Proyek RTr{ Taman Bung r(arno d

Jadi CatatanLKPJAPBD 2Ol 8
Singaraja (Bali Post) -Setelah disibukkan
tahapan pemilihan umum
(pemih.r), DPRD Buleleng
sekarang disibukkan agenda
pembahasan Laporan Ket-
el'angan Pertanggungjawa-
ban (LKPJ) APBD Bule-
leng 2018. Rapat gabungan
komisi-komisi itu dipimpin
Wakil Ketua DPRD Ketut
Wirsana.

Dalam pembahasan a1val,
Senin (2214) kemarin, dewan
mulai menyepakati beberapa
poin yang dijadikan catatan
dalam rekomendasi LKPJ
APBD 2018. Dari beberapa
poin rekomendasi itu, dewan
memasukkan persoalan yang
terjadi dalam pelaksanaan
proyek pembangunan Taman
Bung Karno di Lingkungan
Sangket, Kecamatan Su-
kasada menjadi poin reko-
mendasi. Meskipun proyek
itu mandek. dewan mend-
esak agar pemerintah daerah
melanjutkan proyek itu pada
tahun anggaran 2019.

Ketua Komisi II DPRD
Buleleng- Putu Mangku Bu-
diasa nengatakan, proyek
RTH Taman Bung Karno itu
sudah ditunggu masyarakat
sebagai ikon Buleleng. Proyek
RTH itu memiliki relasi
dalam perjalanan sgjarah
bangsa Indonesia. Sayang-
nya, pada tahun 2018 lalu,
proyek RTH itu tidak bisa
digarap tuntas. Bahkan, Di-
nas Perumahan Permukiman

Pertanahan (Perkimta) Bule-
leng telah memutus kontrak
pelaksanaan proyek tersebut.
"Kita ketahui bersama kalau
RTH Taman Bung Karno itu
mandek. Kontrak pekerjaan-
nya iliputus tahun 2018 lalu.
Khususnya kami di Komisi
II memasukkan perjalanan
proyek itu dalam catatan
rekomendasi terhadap LKPJ'
APBD Buleleng 2018," ka-
tanya.

Selain dijadikan catatan
penting, politisi PDI-P asal
Desa Selat, Kecamatan Su-
kasada ini mendesak pe-
merintah daerah tahun ini
untuk menuntaskan proyek
yang sudah ditunggu-tunggu
publik di Buleleng itu. Ala-

sannya, karena RTH Taman
Bung Karno itu sudah masuk
peren'canaan pembangunan
yang disepakati bersama
dewan. Kalau proyeknya
tidak digarap tuntas, Bu-
diasa khawatir pelaksanaan
proyek itu justru menjadi
preseden buruk citra pemer-
intah oleh masyarakat Bule-
leng. "Kami tidak menger-
.ti soal teknis proyek dan
menyangkut patung Bung
Karno itu berkaitan bidang
seni. Namun apa pun itu,
karena sudah masuk per-
encanaan pembangunan,
maka kami menyepakati
tahun ini, proyek itu kami
harap dituntaskan. sehingga
tidak memunculkan preseden

buruk di masyarakat kita,"
jelasnya.

Selain proyek RTH Taman
Bung Kamo. mantair Per-
bekel Desa Selat, Kecamatan
Sukasada itu menyciioti re-
alisasi dana hibah..bantuan
sosial (bansos) dalarh bentuk
bantuan bedah rumah yang
bersumber dari Dana Bantu-
an Keuangan Khusus (BKK)
Kabupaten Badung. Dia me-
nyarankan pada proses pe-
nyerahan BKK berikutnya,
diusulkan agar ada analisis
yang kuat terhadap warga
yang menjadi sasaran BKK
itu. Ini penting karena dari
realisasi bedah rumah itu
muncul kesan"di masyarakat
kalau penerimanya adalah
warga vang dari kemampuan
ekoioriri s"udah mapan. Na-
mun justru, mereka itu di-
masukkan sebagai penerima
bedah rumah.

"Ada kesan masyarakat
.yang justru lebih layak men-
erima malah mereka tidak
dapat. Saya kira ke depan,
perlu dicermati sebelum
realisasi ada verifikasi dan
penerima agar benar-benar
mereka yang layak menerima
bantuan bedah ruinah itu,"
jelasnya.

Rencananya, DPRD
Buleleng menggelar sidang
paripurna Selasa (2314) ini
untuk membacakan poin re-
komendasi dewan terhadap
LKPJ APBD Buleleng Tahun
2019. (kmb38)

BAHAS LKPJ - DPRD Buleleng membahqs LIF;";;#fi
Buleleng Tahun 2018 di gedung d.ewan Senin (22/4)
hernarin.
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LKPI Bupati Hanya Dibahast
13 Anggota Dewan J

* Soroti Pembangunan Tidak Kelar

fCaleg Golkar tingkat DPRD Provinsi
Bali) dan Mangku Made Ariawan (caleg
Demokrat tingkat DPRD Kabupaten
Buleleng).

"Walaupun kami sudah berusaha mer-
aih suara, tetapi hasilnya berbeda, itulah
pilihan masyarakat. Tetapi yang namanya
tugas dan tangungjawab sebagai wakil
rakyat dengan masa bakti yang masih ter-
sisa ini, ya harus tetap dilaksanakan untuk
menyuarakan aspirasi masyarakat," kata
Made Ariawan.

Politisi Demokrat asal Desa Panii,
Keamatan Sawan ini menegaskan, dirinya
komit melaksanakan tugas dan tanggung-
jawabnya hingga masa baktinya selesai
Agustus 2019 mendatang. "Saya berharap
pilihan masyarakat bisa memperjuangkan
aspirasinya. Saya tetap akan melaksanakan
tugas sampai masa bakti selesai," ujarnya.

Sementara dalarq pembasan itu banyak
hal yang disoroti. Salah satunya adalah
proyek-proyek yang sempat tidak selesai
tepat waktu di tahun 2018. Dewan pun
medesak agar proyek-proyek madeg itu
dituntaskan lagi. Ketua Komisi II DPRD
Buleleng Putu Mangku Budiasa menga-
takan, proyek RTH Taman Bung Karno
sudah ditunggu oleh masyarakat sebagai
icon Buleleng memiliki hubungan dalam
perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. "Kita
ketahui bersama kalau RTH taman Bung
Karno itu mandeg dan kontrak pekerjaanya
diputus tahun 2018lalu. Khususnya kami di
Komisi II memasukan perjalanan proyek itu
dalam catatan rekomendasi terhadap LKP|
APBD Bulelen g 2078," katanya.

Selain proyek RTH Taman Bung Karno,
mantan politisi PDIP asal Desa Selat,
Kecamatan Sukasada ini juga menyoroti
realiasi dana hibah bantuan sosial [ban,
sos) yang dicarikan.dalam bentuk bedah
rumah dengan sumberdari Dana Bantuan
Keuangan Khusus [BKK] dari Kabupaten
Badung. Dia menyarankan untuk penyera-
han berikutnya, dewan mengusulkan agar
ada analisis yang kuat terhadap warga yang
menjadi sasaran BKK. Ini penting karena
dari realsiasi bedah rumah, muncul kesan
di masyarakat kalau penerimanya adalah
warga yang secara kemampuan ekonomi
sudah mapan, namun dimasukan dalam
penerima bedah rumah.

'Ada kesan masyarakat lebih layak men,
erima jurtru tidak mendapat. Saya kira ke
depan'ini perlu pencermaian dan sebelum
realsiasi ada verivikasi dan penerima agar
benar-benar layak menerima bantuan be-
dah rumah itu," jelasnya.

Sementara itu, rencananya DPRD Bule-
leng menggelar sidang paiipurna Selasa
(23/4) hari ini untuk membacakan poin
rekomendasi dewan terhadap LKPJ APBD
Buleleng Tahun 2019. fr

ANGGOTA yang hadiri dalam rapat pembahasan LKPJ Bupati atas APBD tahun 2018. Senin
{22141 di ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali
Lembaga DPRD Bulelengkembali mem-

bahas Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban (LKPJ) Bupati atas APBD tahun
2018, di tengah suasana perhitungan
perolehan suara Pileg 2079.Takayal, pem-
bahasan yang berlangsung, Senin (22/4)
pagi hanya dihadiri oleh 13 orang anggota
dari 45 anggota DPRD Buleleng.

Pembahasan LKPJ Bupati, Senin ke-
marin berlangsung di tingkat Gabungan
Komisi. Rapat tersebut hanya dihadiri
oleh 13 orang, termasuk pimpinan rapat
Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Wir-
sana. Menariknya, dari 1.3 anggota yang
hadi4 3 anggota di antaranya adalah caleg
incumbent yang dikabarkan terpental di
Plleg 201.9. Mereka masing-masing Putu
Tirta Adnyana [Caleg Golkar tingkat
DPRD Provinsi Bali), Gusti Ketut Nuaba
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OPD Takut Manfaatkan ACIN Rambut Si
NEGARA, NusaBali

Izin pemanfaatan dari Ke-
menterian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat [PUPR)
terhadap Anjungan Cerdas
falan Nasional IACJN] Rambut
Siwi di Banjar Tegak Gede,
Desa Yehembang Kangin, Ke-
camatan Mendoyo, fembrana,
belum ditindaklanjuti Pemkab
f embrana. Beberapa kepala
organisasi perangkat daerah
[OPDJ yang sempat diharap-
kan memanfaatkan, mengakui

itu. Namun belum ada serah
terima aset dari Kementerian
PUPR, membuat dia bersama
rekan-rekannya belum berani
memanfaatkan proyek Yang
cukup lama terbengkalai itu.
"Kami siap mengisi konten di
sana. Seperti ada gedung am-
phitheater, dan ada rencana
gedung tempat pameran. Teta-
pi masalahnya, ini berkaitan
dengan aset, dan secara resmi
belum ada serah terima," uiar
salah satu kepala OPD Yang

Sebenarnya banyak yang mau
menggunakan. Tetapi iika ada
kerusakan.kerusakan sebe-
lum resmi diserahterimakan,
siapa yang tanggung jawab?
Terkecuali memang sudah
diserahterimakan ke daerah,"
ungkapnya.

Sementara Kadis Peker-
jaan Umum, Per.umahan dan
Kawasan Permukiman (PU-
PRPKP) Jembrana I Wayan
Darwin, mengatakan ACJN
yang dibangun Kementerian
PUPR itu memang belum dis-
erahterimakan ke Pemkab
fembrana. Dari koordinasi ke
pihak Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah [B PIW]
Kementerian PUPR, Jakarta
Selatan, Kamis (24 / 7 /2079)
lalu, dari pihak BPIW memang
telah memoersilakan Pemkab
Jembrana memanfaatkan fasil-
itas di ACIN tersebut, sembari
menunggu proses serah terima
yang belum dipastikan waktu-
nya oleh pihak Kementerian
PUPR. "Kami menunggu. Dari
koordinasi terakhir, masih
diproses untuk serah terima
ACJN itu," ujarnya. 6 ode

takut me ma nfa atka n A c I N ""??X1 :HlYi3if l?Til;
tersebut, densan p"$'IlT_ F.b";;i l;i;;bu.p"h Jembranagan belum ada se.rahteriT i p;il;;uli,lgur",nput*"n_
i:*lTt?i:s 
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satu kepala OPD Pemk'n tcm- -.
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oPD yang sempat T.nd:p.l! ;;;;;;Jlnas pariwisata
instruksi memanfaatk"i 1_c]-! il; i;;i;";aan, Dinas pend i_itu, menga-ku sebenarny,l ;,u"n, GJJrnua""n, dan Olah-
opD pemkab Jembrana sugtl ;;;;'i'di[l"i"f, ti""s Koperasi
m em i l i ki. ra ncan gan,y n^t].\ ;;"; t, Kiri;;iindustrian dan
meramaikan situasi di AcN F..a"g"tig"-ll ixoperindagl,

dan beberaPa 0PD lainnYa. "Ya

kami terbentur legalitas. Lain
kalau sudah ada serah terima.
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Kecamatan Selat. Setelah biaYa
Rp 2 miliar disetujui, teknis
pembangunan nanti agar anti
baniir, sehingga Beii ToYasah
kembali direvitalisasi lengkaP
dengan bale pesandekan, bale
pawedan, dan temPat muspa
vanq representatif. "Misalnya
ig"ib"tigun"n aman dari ban-

iii dibentengi dengan bangu-
nan batu bronjong," Pintanya.

Di samping itu agar banjir ti-
dak merongrong bangunan Beji

, 
rovasah, terllin aa!!!i!uat-

kan sodetan jalan air dengan
menormalisasi Sungai Yehsah,
kemudian dibangun Pondasi
berupa batu bronjong. Dr Rus-
tini mengatakan, Beji ToYasah
bukan saja tempat melasti Ida
Bhatara Turun Kabeh di Pura
Besakih, juga untuk melasti
umat saat menggelar KarYa
Mamungkah lan Nubung Dag-
ing Usaba Kapat di Pura Puseh,
Usaba Kadasa di Pura Puseh, dan
upacara terkait lainnYa, Yang
ditandai nunas tirtha, Air dari
Mata Air Beji Toyasah selama ini
untuk kebutuhan irigasi'

Perbekel Desa Muncan, I

Gusti Lanang Ngurah, menga-
presiasi periuangan Kantor Ke-
menterian Agama Karangasem
memperjuangkan agar bisa
kembali dibangun Pura Beji
Toyasah di Baniar Susut. Se-

bab, lokasi itu yang disucikan
umat Hindu, manakala melas-
ti dan disertai nunas tirtha.
"Kami mendukung Perjuangan
Kepala Kantor Kementerian
Aeama, sehingga Pura Beii
Toyasah bisa dibangun kembali
vahs lebih permanen dan anti-uaniir," 

katinya. 6 k16

PusatAkan Bantu Perbaikan BejiToya Sah Rp 2W
AMLAPUM, NusaBali

Kementerian Agama men-
ganggarkan pembangunan Pura
Beji Toyasah di Baniar Susut,
Desa Muncan, Kecamatan Se-
lat, Karangasem, sebesar RP 2
miliar. Rencananya pembangu-
nan dilakukan pada tahun 2020.
Anggaran itu disetujui Pusat atas
usulan dari Kantor Kementerian
Agama Karangasem.

Kepala Kantor Kementerian
Agama Karangasem, Dr Dra
Ni Nengah Rustini MAg, men-
gatakan mengaiukan ProPosal
pembangunan kembali Pura
Beii Toyasah setelah areal Pura
dan beii Toyasah ambles diter-
jang baniir SePtember 2017'
Matl air yang ada tertimbun,
pancuran hanYut, begitu juga
palinggih lenyap.

Keiusakan Beii ToYasah itu
dua tahap. TahaP Pertama,
telaga yang di dalamnYa berisi
mata air iebol, sehingga air
mengalir melalui jalur bawah.
Upaya perbaikan darurat Per-
nih dilakutan masyarakat den-
gan menyumbat kebocoran,
berlaniut menggelar upacara
guru piduka. Kerusakan beri-

kutnya diterjang banjir besar
sehingga seluruhirya lenyap.
Beji Toyasah itu merupakan
tempat melasti Ida Bhatara di
Pura Besakih saat menggelar
Karya Agung lda Bhatara Tu-
run Kabeh, tiap dua tahun.

Sebab, Ida Bhatara Turun
Kabeh melasti secara bergan-
tian tiap tahun, sekali di Tegal
Suci, Desa Adat Tegenan, Desa
Menanga, Kecamatan Rendang
dan sekali di Beji Toya Sah,
Banjar Susut, Desa Muncan,

Edisi

Hal 6

I SeLav, 29, Afil , P(q



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

FASITIIAS

BELUKAR: Anjungan Cerdas Jalan Nasional Rambut Slwi berantakanJ

AICN Rambut Siwi Nganggur '

NEGARA - Meski Kementerian pUpR sudah member-
ikan lampu hijau untuk pemanfaatan.Anjungan Cerdas
Ialan Nasional (ACJN) Rambut Siwi, Mendoyo. Namun
hingga kini proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu
masih nganggur.
Apa sebab? Ternyata ACJN Rambut Siwi itu belum

sepenuhnya diserahkan ke pemerilrtah daerah. ,,Kami

belum menerima sepenuhnya dari pemerintah pusat,,,
kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan pennukiman (pupRp-
KP) fembrana I Wayan Darwin kemarin (2214). proyek
multi years yang menelan dana Rp 62 miliar itu baru
selesai tahun lalu.

Namun, belum juga dimanfaatkan warga. Fasilitas di
ACJN Rambut Siwi sudah banyakyang rusak. plafon di lan-
tai dua jebol, air kolam yang kotor dan berlumut, sampah
berserakan, di tambah belukar di sekeliling gedung. Tak
hanya itu, akses warga untuk masuk juga tidak bisa karena
pintu masuk tertutup rapat. (nom/gup)
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SINGARAIA - DPRD Buleleng meminta kepastian pada

peurerintah, terkait rencana lanjutan pembangunan Ru-

I"g I*Utt^ Hijau (RTH) Bung Karno, yang kini tengah

teriendat. Dervan juga meminta kepastian soal pembuatan

p;;G yar,g luga m:undeg gara-gara kontraktor yang lalai

melaksanakan tugasnya.

Ketua Komisi tiopnn Buleleng Putu Mangku Budiasa

mengatakan, proyek RTH Bung Kamo merupakan salah satu

f rnyJt p",o"rintahyang menjadi perhatian dewan' Pasalnya

pr.V",ki," terrnasuk pioyek prestisiuglanS berpengaruh

i".tluaup penvajaharKota Singaraja' "Setahu. kami' Dinas

perkirnta ielakuieading sectoS sudah terus melakukan kon-

sultasi ke t-IcP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Iasa

Pemerintah) dan BPK terkait masalah ini' Kami tidak tahu

masalah teknisnya seperti apa, tapi kami minta patungnya

tahun ini harus selesai. Karena ini yang sangat dinanti-nanti

masyarakatj' tegasnya.

Asal tahu sajai pengerjaan RTH Bung IQmo tahap III kini

mandeg. Patung yang semestinya telah be$iri dan menjadi

ikon baiu kota, temyata tak selesai dikerjakan' Alih-alih ter-

porung pada pedesial yang disiapkan' temyata baru bagian

i*i ari t"paa saja yangtuntas.(eps/gup)
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Proyek Terkendala
BANGLI, TRTBUN BALI -

Pembangunan jembatan
penghubung dua desa yang
berlokasi di Dusun Metra
menuju Dusun Kedui hing-
ga kini belum menunjukkan
kemajuan. Meski bagian fon-
dasi telah berdiri, Jembatan
yang terletak di Desa Tem-
buku dan Desa Yangapi ini
justru belum disertai badan
penghubung.

Terlihat sebuah baja melin-
tang antara dua kepala jem- MANGKRAK - Kondisi pembangunan jembatan penghubung
batan. Bagian ini memang Dusun Kedui, Desa Tembuku menuju Dusun Metra, Desa Yangapi,

sempat dipasang oleh bebe- Senin (2214).

rapa orang peke{a utamanya
untuk pengelasan. Sejumlah Perbekel Desa Tembuku, penghubung dua desa terse-
alat dan bahanbangunan be- Ketut Mudiarsa mengatakan, but akan dilanjukan setelah
rupa koral, pasir, serta molen penyebab proyek tak berja- anggarannya disetujui.
(alat pengaduk semen) masih lan karena cuaca serta lokasi 'Awal pengerjaannya seki-
terlihat berad4 di lokasi Se- pembangunan yang tergo- tar bulan Juni 2018, kondi-
nin (22/41, Mdski demikian, Jong sulit. Ini yang membuat si cuaca saat itu memasuki
tak satu punipekerja yang pengerjaan jembatan yang musim penghujan. Terlepih'
melanjirtkan $embangunan sedianya kelar pada 2018 ini lokasi pembangunan jem-
jembatan dengan anggaran terpaksa mundur. Ia meya- batan itu cukup curam, ada
senilai Rp 4,6 miliar itu. kini pembangunan jembatan tebing disana yang berbaha-

kat pihaknya juga sempat yang dihimpun di Dinas Pe- Rp 6,f miliar. pembangun-
mengumpulkan sejumlah pe- kerjaan Umum Perumahan an jembatan Gunung Bau-
rangkat Desa Yangapi, Desa Ralryat dan Kawasan Permu- Binyan dengan anggaran
Tembuku, hingga tokoh ma- kiman (PUPRKim) Bangli, se- Rp 6,5 miliar, serta pemba-
syarakat unttilC meminimali- tidaknya terdapat tiga lokasi ngunan jembatan Belancan-
sir muncuLeya polemik mau- lain pembangunan jembatan Bukih dengan anggaran Rp
pun persepsi negatif. "Sekitar pada tahun 2018 lalu, selain 5,1 miliar. Empat kegiatan
sebulan lalu dikumpulkan di Metra-Kedui. pembarigunan jembatan ini
di kantor Desa Tembuku," Di arttaranya pembangun- seluruhnya gagal tuntas 100
ucapnya. an jembatan.Batur-Gunung persen hingga akhir tahun

Berdasarkan informasi Kunyit dengan anggaran 2018. (mer)

ya dan kondisi tanah tergo-
lons labil. Karena berlomba
dengan cuaca dan situasi di
lokasi sekitar tidak memung-
kinkan. maka tidak bisa di-
kejar target pembangunan-
nya. Tahun ini dilanjutkan,"
ungkapnya.

Terhentinya pembangunan
jembatan penghubung dua
desa ini sempat menimbul-
kan keresahan di kalangan
masyarakat yang menanya-
kan mengapa pembangunart
jembatan tak kunjung usai.

Mudiarsa mengaku mak-
lum jika masyarakat berha-
rap pembangunan jembatan
segera terselesaikan.'Wajar
jika masyarakat inginnya
cepat. Sebab mereka belum
mengetahui bagaimana situ-
asi dan kondisi akan potensi
bahaya di lokasi pembangun-
an," ujamya.

Mudiarsa mengatakan,
terkait keresahan masyara-

TRIBUN BALI/RATU AYU ASTRI DE5IANI

Cuaca dan Medan

-
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Dewan Desak Penyelesaian Taman Bung Karnd

*ry
memunculkan citra buruk di
masyarakat kita." tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Bu-
leleng Putu Agus Suradnya-
na mengaku akan meminta
kepada Unit Layanan Peng-
adaan (ULP) Pemkab Bule-
leng untuk lebih memper-
ketat proses tender. Sebab
berdasarkan pengalaman,
kata Suradnyan, rekanan
yang sudah diblacklist me-
miliki banyak cara agar da-
pat kembali mengikuti pro-
ses tender.

"Besok di-blackllst, besok
dia mohon lagi izin baru de-
ngan menggunakan nama

, analorya. Saya minta nanti di-
lihat keselumhannya, harus
diupdate mengubah paradig-
ma baru bag ULP untuk pe-
nyelamatan pekerjaan-peker-
jaan kami," ujar dia.

Mengingat pihak rekan-
an PT Chandra Dwipa telah
resmi berhenti mengerjakan
pembangunan RTH Bung
Karno. maka Pemkab Bu-
leleng akan kembali mela-
lukan proses tender pada
anggaran perubahan. "lni
diaudit BPK dulu berapa
pastinya dibayarkan. Dipu-
tus nanti, baru kami tender
'di anggaran perubahan," tu-
tupnya. (rtu)

Kami ketahui
bersama kalau
RTH Taman

Bung Karno itu
mandeg dan

kontralt pekerja-

SINGARAJA, TRIBUIY
BALI - Ketua Komisi II
DPRD Buleleng, Putu Mang-
ku Budiasa rnendesak Pem-
kab Buleleng agar segera
menuntaskan proyek pem-
bangunan RTH TamanBung
Karno di Kecamatan Suka-
sada, Buleleng pada tahun
ini. Hal tersebut ia ungkap-
kan dalam rapat pemba-
hasan Laporan Keterangan
Pertanggungawaban (LKPJ)
APBD 2018 di ruang rapat
gabungan, Senin (22 / 4).

Ditemui seusai rapat, Bu-
diasa mengatakan, proyek
RTH Taman Bung Karno su-
dah ditunggu oleh masyara-
kat sebagai ikon Buleleng.
Namun dalam di tahun 2018
lalu. provek tersebut tidak
bisa digarap tuntas lantaran
pihak rekanan dalam hal ini
PT Chandra Dwipa tak mam-
pu menyelesaikan pengerja-
an patung Bung Karno seca-
ra tepat waktu dengan alasan
terkendala firnnsial.

Dinas Perumahan Pemu-
kiman Pertanahan (Perkimta)

Buleleng pun memutus kon-
trak pelaksanaan proyek ter-
sebut. "Kami ketahui bersa-
ma kalau RTH Taman Bung
Kamo.itu mandeg dan kon-
trak pekerjaannya diputus

TRIBUN BALI/RA]U AYU AsTRI DESIANI

tahun 2018 lalu. Khususnva
kami di Komisi II mdmasuk-
kan perjalanan proyek itu
dalam catatan rekomendasi
terhadap LKPJ APBD Bule-
leng 2018," katarnya.

Politikus PDIP asal Desa
Selat. Kecamatan Suaksada
ini juga menyebutkan, RTH
Taman Bung Karno sudah
masuk dalam perencanaan
pembangunan yang disepa-
kati bersama dewan. Jika
proyeknya tidak digarap

annya diputus
rahun 2018 lalu

Rrtu Mangfku Budiasa
Ketua Komisi ll DPRD Buleleno

tuntas. Budiasa khawatir
hal tersebut dapat menim-
bulkan citra buruk bagi pe-
merintah daerah.

"Kami tidak. mengerti soal
teknis proyek dan menyang-
kut patung Bung Karno itu
berkaitan bidang seni, namun
apa pun itu, karena sudah
masuk dalam perencana-
an pembangunan dan kami
menyepakati, maka tahun
ini kami minta proyeknya di-
tuntaskan, s€hingga tidak
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Tak Kunjung Diperbaiki,

Diduga Korban Politik ,

- I" .""d"g", perbaikan lalan -,,
BANGLI, NusaBali tidakbisadipisahkandenganke- 'Ja Bagus Suandi, mengatakan

. Ruas'lalin JiEun;". Apuan pentinsan p5iilffiil;filili untuk perbai\a.n ialar Abuan-
xu;", n"ii aptl'n"iu'nr;u n"r, penguasa kalah di Desa Apuan. npuan akan dilaksanakan tahun
auli",k"ii'ilaianiul'ut,nangli, "Mungkin ;#'ft;d;;|ffiiil ini. Proses masih dalam tahap
selak fama .uir[. tringg" tini, sehingga i"r"r aiiri"rf,"rt;;;il melengkapi dokumen' Perbai-

lal'an sepinlan-g ) tiiorn"t"r ini seperri i"i;'i"tl.ii":T;;;irril kan jala.n ini.dengan ansgaran

b"tumai'peiualtf;aiai'rusar<ini perbekel n.lJ"'nii'""",T"ffi;' Tp 
l miliar' 6 esa

olsebut sebagai korban politik Cerita, membenarkan jika jalan
Karena partai penguasa kalah
di Desa Apuan. k.e" berharan penghubung Banjar Apuan Kaia'
jalan penghubung d-=ua desa ini dengan Desa Abuan rusak sejak
segera diperbaikil lama. falan tersebut merupakan

Menurut warga sekitar, i-alan terdekat menghubungkan
petugas sudah sJrins turun Banjar Banguan Lemah, Apuan
melakukan pengukurin keru- Kelod, dan Apuan Kaia menuju
sakan. Pengukuian kerusakan Desa Abuan' "Rusak sejak lima
jalan dimulai seiak tahun 2016.
Warga pun meyikini ialan Desa tahun.lalu. Status jalan kabu-
Apuan-DesaAbuaninisesera paten;'ungkapnya.
diperbaiki karena sudah diiur- Made Cerita mengaku sudah
vey dan diukur petugas. "Hanva mengusulkan perbaikan melalui
diukur saja, entah kipan diper- Musyaw-arah Rencana Pemban-
baiki,', keluh warga setem'Dat. gunan Kecamatan (Musren-
Minggu (2I/4)."Dik"trli"n, bangcamJ. Ia meyakinkan per-

5:liT}Jl'til'l"t B:l1l ilJill .btg",irrr" akan d'aksanakan
kan aii;a.+n;;" x",;;'i,tF, $TiliH;:jl,Xif#I*1XTperbatasan Desa Abua
ini ramai dilatui n'"r,,I;,ljifl perbaikilewitprofraritrotmik"
y."-"e i.""i"i; [;'d;;;';;;;;: iiixlyfii:3#T:itill:u";"Memang ada jalan ,"1:.,.111' ijir", F"il,.l"an umum Bangli,jaraknya lebih jauh," imbuhnya
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Alternatif
membangun jetty

ramdor karena
dermaga kapal

pesiar dinilai
belum layak

operasi.
AMLAPUM, NusaBali

Pembangunan j etty ramdor
dan break water (pemecah
gelombang) di Dermaga Pe-
siar Banjar Tanah Ampo, Desa
Ulakan, Kecamatan Mang-

gis, Karangasem yang ter-
henti di tahun 2018 akan
dilanjutkan lagi. Anggaran
yang dipasang untuk kelan-
jutan proyek ini sebesar Rp
48 miliar. Diharapkan tahun
2019 ini pengerjaannya tun-
tas sehingga bisa berfungsi
optimal untuk menurunkan
wisatawan pesiar.

Kepala Dinas Perhubungah
Karangasem, Ida Bagus Putu
Suastika, mengatakan kelan-
jutan pembangunan jetty ram-
dor dan break water masih
proses tender. "Kami sangat
berharap tempat menurunkan
wisatawan pesiar dari sekoci

tuntas tahun ini," harap lda
Bagus Putu Suastika, Minggu
(21. / 4). Pembangunan jetty
ramdor dan break water di-
rancang sejak tahun 2015.
Tujuannya agar kapal pesiar
yang lego jangkar di Teluk
Labuhan Amuk, Desa An-
tiga, Kecamatan Manggis, bisa
menurunkan penumpangnya
dengan menggunakan sekoci,
kemudian sekoci nyandar di
jetty ramdor itu.

Alternatif membangun
jetty ramdor karena dermaga
kapal pesiar yang dibangun
sejak tahun 2006 dinilai be-
lum layak dioperasikan. Selain

kurang panjang, tidak cocok
untuk kapal panjang 300 me-
ter dan kondisi gelombang
belum memungkinkan, serta
faktor non teknis lainnya.
Dermaga yang telah dibangun
dengan panjang 154 meter,
masih l<urang 154 meter lagi.
Di samping itu 10 meter di
ujung dermaga kondisinya
goyang. Pada tahun 2018, mu-
lai dibangun jetty ramdor dan
break water di barat dermaga
dengan biaya Rp 49,404 miliar.

Pengerjaannya dimu-
lai pada tanggal 18 Agustus
2018, mestinya berakhir L5
Desember 2018. Kemudian

diperpanjang 90 hari, ternyata
gagal diselesaikan. fauh se-
belumnya muncul anggaran
di APBN 2015 Rp 3 miliar,
ternyata kekurangan dana
tidak sesuai perencanaan,
sehingga gagal tender. Ida Ba-
gus Putu Suastika mengakui,
pembangunan jetty ramdor
tahun 2018 terhambat karena
cuaca di laut tidak menentu.
Kesulitan menancapkan tiang
pancang yang berjumlah 149,
Saat itu, rata-rata tiap tiga hari
dalam kondisi normal hanya
mampu menancapkan satu
tiang pancang, tetapi lebih
sdring gagal. 6 k16
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Dibangun dengan Anggaran Rp 1,9 Miliar

Warga P ert arry akan Ren cat:ra
Penggunaan Gedung PLUT

Negara (Bali Post) -
Gedung Pusat Layanan

Uqaha Terpadu @LUT) yang
dibangun diJalan Ngurah Rai,
Kecamatan Jembrand hingga
saat ini belum digunakan dan
dimaksimalkan. Sejumlah war-
ga Jembryna memperbanyakan
pembanghnan gedung megah
tersebut. Dikhawatirkan pem-
bangunan gedung tersebut
alran menambah deretan ban-
g'unan mangkrak di Jembra-
na, sehingga gedung menjadi
mubazir.

Gedung tersebut dibangun
senilai Rp,1,9 miliar bulan Agus-

tus 2018 lalu dari anggaran
di Dinas Perindagkof.-Dari
pengamatan di lokasi, Kamis
t25l4) kemarin, di dalam gedung
PLLIT tersebut sudah tersedia
beberapa meja dan kursi dan
ruangan juga tampak bersih.
Sedangkan di halaman belum
ditata dan masih berantakan.

Sementara itu, Kepala Dinas
Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan (Perindagkop)
Kabupaten Jembrana Komang
Agus Adinata dikonfirmasi,
Kamis sore kemarin, men-
gatakan gedung tersebut sudah
serah terima tahap, pertama

dari rekanan. Namun fasilitas
lain, katanya, belum tersedia.
Seperti berbagai. perlengkapan
kantor, penataan parkir dan
penataan halaman. Semua,
katanya, akan direncanakan
dalam anggaran perubahan.

Untuk sementara, kata Asus
Adinata. gedung tersebut sudah
digunakan untuk rapat-rapat.
"Di sana sudah dipakai rapat
bersama LIMKM dan juga nanti
para pedagang pasar untuk
revitalisasi," jelasnya. Gedung
tersebut, menurut Agus Adina-
ta, akan dimanfaatkan densan
maksimal. (kmb)
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Minim', Angga
Pemeliha raan Mobil Damkar

Tabanan (Bali post) - sudah kembali ke pos induk tua. Kalau jenis kendafaan asanya disebabkan human- ni;;G;[ Londisi kenda- .karena p*o.u, r'ekapitu- baru cuma ieruice da_n ganti error seperti kelistrikan
raanyansrelatif sudahiua, lirsi suara sudah .u*p.,tt.g. gti lltl!-:lk^1f-JP"pil lt^".?i*i:c^lt5:t:t,",fl:;,";;;;;;;f"ii?r"auiJ"u, l*i ."".-u-r"drh .u*p.,ng. oli sudah cukup. Inipul vang kuiang baik, Iupa me'

unit pemadam kebakaran Tinggal f.t".r-J" ir.i"h 'kendaraannya sangat.liati- matikan dupa dan api dari

il.i't"rl-it"i airt"g"t"" iliihty ai e"du"JiogGtik," hati sekali iaat kita bawa pembakaran sampah. upava

d.i g'dang penyimpanan ucapnya..
ilgiliir. F"tit,, ailup..rern Terkait,kondisi amarda " Dit.*p"ikannva, dari lakukanuntuk.memberikan
i"ii. eiti s;;;;"4. t"'ul"?". Damkar, aa *""!^t"i ti-" lima armada terse6ut, vans edukasi pada masvarakat

Setidaknya ada tiga mobil di antarany" r"diii U""".i. Ui.u aiop"1"sikan. tiinvu t-entang bahaya kebakaran

Damkar yang disiagakan di tua. Lantiru" l"i"t" uau tiga unii. Dua unit lain- dan cara penanggulangan-

sejunrlah po. pengfritu.rga.r p""g^aru" kendara-anyang nya. hanya berfungsi seb- nya' "Kami rutin gelar

suarauntuk*"ngu.rti.ip-*i [;d, tuli*u-ur-udu D"*1 agai.menyuplai air, karena simulasi bahaya dan pen-

kebakar.n. kar hanya d.iintensifkan mlesin _portuUt". tida.k bisa anggulangan kebakaran ke
.'.- 

Krilid p"nanggulangan J"irnr tr""r p"-"lihutuun. digunakan dan tidak bisa di- masyarakat dengan harapan

Keba karan Satpol pp ra- Namun u"ggu""" p"-"ri- p"?ru*i lantaran tidak ada bisa menekan angka kasus,"

;;:i;,iii{:;"i6,r!.ai, x"*i. haraan turt"'ii"ip"n sangat uht y.r'g cocok. "Jadi mau kata suardi' (kmb28)

';ii;;i;;;;;t"k;;,.;ili*yaituRp100ju"ta.dibawak-ebengkelma.na.P}*ri lima armada V"ng ai- Attggurln ini iurun'-dari tetap tidak bisa diperbaiki"' n a rtrtr a r, rr^h:rhiiioi,'ili!"'ei;ffiJfi? ;i- ;^"'ril;;-._;i;i.,*,yu y".,g ucapnya. DAMKAR - Mobil
;;;;il";-di,iig" litit t.i"'p.t ."u".u' Rp 140 juta.. - . - DisinqcYig il:-t:|I:' Damkar d,isiagahan di
oeriehitunsan suara yai<ni "Tergantung tingkat sus kebakaran yang terJadl gudang logistik
ftH;;;;T;;; ilr*ii kerusakin. Kala-u pelumas hinsea bulan ini, suard^i p"*iti ii ioponsonr\svarualqu r qy squt s!

dan gedung tupjnng^"-i"tt-i. U* lf*" bulan sudah kita menyampaikan, 20 hingga """'*;1; i;;1;;.
Alit Saputra. "Dua ut-ua" g".tti k"at"tta ini kendaraan 30 kasus' Kebakaran bi- 
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DENPASAR, NusaBali
Kerrenangan fantastis pa-

sangarr lokowi-Ma'ruf Antitt
[Capr, s-Cau apres nunror rtl uI
u t yar g O:usung PDIP-G0lli.lr
PK lJ - l' P P-NasDem- I Ia tru r.t'
lKPl- Perindo-PSll denean
92,52 persen suara di Balr
dalarn Pilpres 2019, meniad.
berlialr bagi krama Baii. Indj

Bersonbung ke Hol-l 5 Kolon I

' 
SA,rilBUNGAiJ OAR| HAtAi4Ali I

kasinra, Bali langsung banjir
hadiah program inl'rastuktur
dari perrerintah pusat.

li:rlrjir iraciiair irir asLr ui,iur
u ntuk Bali ini terl<ual< clarr
hasil pertenluan Gubernur
Wayan Koster dengan Pres-
iden Jrrkowi di Istana Negara
f aka|t,r. Senin (22 / 4 ) lalu. Saat
Itu, Gubernur Koster nrenglta-
dap Plesiden Jokowi dengan
didampingi Bupati Tabanan
Ni Putu Eka Wiryastuti, Bup:rti
Klungliung I Nyoman Suwirta,
Bupati Gianyar Made Agus
Mahayastra, dan Bupati Karan-
gasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.

Guhernur Koster mengung-
kaplian, beberapa progranl
infrastrul(tur yang akan diku-
cu|l<an pemerintah pusat un-
tuh Beli, antara lain, pcm-
bangunan Pusat Kebudayaarr
berup;r pangung terbuka dan
museum ternatik yang ber-
lokasi di eks galian C Desa
Cunaksa, Kecamatan Dawan,
Klungrrung. Pusat KebudaS'-
aan yang akan dibangun di
eks galian C Desa Gunaksa rnr
nantitrva dirancang berkapasi.
tas 25.000 orang.

"Ini untiuk tujuan pembi-
naan seni dan budaya di Bali.
Nanti cli spna feks galian C

Desa Gunaksa) akan dibangun
gedur.rg kesenian dan muscunt
tenatil<. Sekarang masih dalarn
proes penyelesaian status
lahan. Pak Presiden setuju
untuk program pembangunan
itu dau telah memanggil men-
teri terkait. Skemanya masih
dipikilkan, Nmrti saya akan
tindalilanjuti seperti apa ske-
manva," ujar Gubernur Koster
seusai acara penyerahan SK
CPNS di Lapangan Kantor
Gubt,r rrur Bali, Nili Mandala
Dr.nparar, Kamis [25/4) pagi.

Di samping pembangu-
narr Prrsat Kebudayaan yang

v hr.J& JtJtt{:, Dtt"}9r"}1-7,A!t

4 Program pernl,anrlLrnan Pasar

Sen; oi De\a. kcLarnatan
Sulawati, Grdnydr

a P,og,am p",nt ongu,'u,iO",-agu'
rpenyeoerangan Ol ranEl Canur, ,
Kecamatan Dc,rnasdr Selatan
menLj r Nusd Penida (Klungkun51l

6 P€mbd'rgJndr Dcrmrga Cruisc
.Tanah Anpo rl Desa Padangbai.

3&*GeeM
!r1rpfiA$TRUKTUR

Selain itu, dalam peftemuan
dengan Presiden jokbwi di Ista-
na Negara, Koster iuga usulkan
program pembangunan der-
maga penyeberangan di Pantai
Saltut, Kcratrr.iiiii Dcilpdsai-
Selatan menuiu Nusa Penida
[KlungkungJ. Selama ini, ma-
syarakat selalu anrre panJang
untuk menyeberang dari Pantai
Sanur. Wisatawan iuga rela
berbasah-basahan kalau akan
naik boat menuiu Nusa Penida.
"Selama ini, dermaga yangada di
Sanur itu tidak lavak Ini harus

' 

dibangun yang bagus," katanya.
Muncul juga usulan untuk

infrastruktur pembangunan
Cruise Tanah Ampo,'di Desa
Padangbai, Kecamatan Manggis,
Karangasem. "Pak Presiden j uga
sudah memerintahkan Menteri

.rPerhubungan ke Bali untuk
mengecek itu.semua. Jadi, kita

, .diberikan banyak infrastruktur
:melalui program pemerintah
'pusat'i tegas mantan anggota
Komi3l X DPR RI drai Fraksi
PDIP Dapil Bali tiga kali peri-
ooe lnl.

Sementara itu, jatah proram
infrastruktur juga bakal diberi-
kan pusat kepada Kabupaten
Tabanan. Menurut Koster,
Presiden lokowi bakal men-
gucurkan dana APBN untuk
kelanjutan pembangurian
Rumah Sakit Internasional
di Desa Nyitdah, K€camatan
Kediri, Tabanan. Program dari
Kementerian Kesehatan ini
sebagai bentuk penghargaan
kepada Bupati Tabanan, Putu
Eka Wirvastuti.

"radi; Tabanan dapat pro-
gram pembangunan rumah
sakit. Sebab, di Tabanan Pak
fokowi juga menang besar.
Program untuk insfrasturur
di Bali ini sudah merata. tidak
ada kecemburuan aritar kabu-
paten/kota," kilah Koster yang
kemarin didampingi Sekda
Provinsi Bali Dewa Made Indra

dan Kepala BKD Provinsi Bali,
I Ketut Lihadnyana.

Drtanya terkait total ang-
garan dari pusat yang dibawa
ke Bali untuk program infra-

. n:t^-^^ 1nlr,5ttutur pdsrd I lrl,r(J -ui "menurut Koster, besaran-
nya tidak bisa diestinrasikan
seKarang. )euau, sclllud llds1il
dilakukan penghitungan. "Kita
jangan sebut angka dulu, kan
masih dihitung," sergah suarni
dari Ni Putu Putri Suastini inr.

Gubernur Koster sendirr
sebelumnya memperoleh I<e-

iutan manis setelah coblosan
Pilpres 2019, Kamis (18/41
lalu. Petang itu sekitar pu-
kul 18.30 Wita, Koster dihu-
bungi Presiden .lokowi yang
notabene Capres terpilih Iasil
Pilpres 2019 melalui telepon.
Jokowi telepon Koster un-
tuk rnenyampaikan apresiasi-
nya atas dukungan luar biasa
rakyat Bali kepada pasangan
Jokowi-Ma'ruf, 

.hingga 
unggul

92,52 persen suara di Bali.
Koster merupakan Ketua

DPD PDIP Provinsi dan seka-
ligus Gubernur dari PDIP per-
tama yang ditelepon lokowi,
sebagai bentuk apresasi atas
kemenangan telak Capres-
Cawapres 01 dalam Pilpres
201.9 d,i daerahnya. Meurut
Koster, kemenangan lebih
dari 90 persen suara di Bali
tersebut merupakan sebuah
surprise bagi .f okowi. Sebab,
sebel umnya dukungan Jokowr-
Ma'ruf di Bali diprediksi pada
kisaran 80 persen suara.

Di akhir percakapan per
telepon petang itu, Koster se-
laku Gubernur Bali menyam-
paikan rencananya untuk
menghadap Presiden lokor.t,i
guna menyampaikan se jurn -

Iah aspirasi untuk penrban-
gunan Bali di masa rnen-
datang. Jokowi pun meminta
Koster menghadap ke Istana
Negara. 6 nat

Kecamatan

dikucurkan pusat dengan
dana APBN, Bali iuga akan
mendapatkan sejumlah pro-
gram infrastruktur lainnya.
Di antaranya, pembangunan
falan Bypass Lingkar Bali un-
tuk meneruskan Jalan Bypass
Prof Dr Ida Bagus Mantra
Tohpati (Denpasarl-Kusamba
(Klungkung)--yang merupak-
an proyek hibah dari pemerin-
tah Australia.

, Kemudian, pembangunan
seiunrlah titik Shortcut (Jalan
PintdsJ Denpasar-Singaraja via
Bedugul, pembangunan jalan
Trans lawa-Bali-NTB fmelalui
lalur f awa Timur-Bulelen[-NTBJ
yang betujuan memudahkan
menyaluran barang dan jasa ke
kawasan NTB. "Kalau sudah
ada jalan Trans Jawa-Bali-NTB,
nanti fruk-truk besar itu tidak
akan melalui Denpasar lagi.
Jadi, arahnya ini sudah ke Jalan
Lingkar Bali," tegas Gubernur
asal Desa Sembiran, Keca-
matan Tejakula, Buleleng yang
juga Ketua DPD PDIP Bali ini

Bukan hanya itu, Gubernur
Koster juga me4gusulkan be-
berapa program infrastruktur
lainnya yang direspons baik
oleh Pi€siden f okowi. Misalnya,
piogram pembangunan Pasar
,Seni di Desa/Sukawati, Gianyar.
"Progam pembangunan Pasar
Seni di. Gianvar ini melaui Ke-
menterian P0PR," papar Koster.
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TAK
LENGKAP:
Gedung
PLUT yang
sudah
selesai
belum bisa
digunakan.

Telan Miliaran, PLUT Nganggur
NEGARA- Gedung Pusat Layanan Usaha'I-erpadu (PLUT')

memang sudah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan
oleh rekanan yang mengerjakan. Namun hingga kini gedung
yang dibangun dnegan anggaran Rp 1,9 miliar oleh Pemkab
Iembrana tahurilalu di lalan Ngurah Rai itu masih nganggur.

Gedung megah berlantai dua tersebut sudah dilengkapi be-
berapa meja dan ktusi. Selain iru kebersihan di dalam gedung
juga terjaga. Tetapi tidak ada akivitas maupuin pegawai yang
ngantordi gedungyangdibangtrndengananggaran dari Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop)
Pemkab Jembrana tersebut. "Gedung PLUT itu memang sudah
diserah terimakan tahap pertama oleh rekanan yang menger-
jakanya. Namun belum kami manfaatkan dengan maksimal,"
kata Kadisprindagkop Pemkab Iembrana Kemang Agus Adi-
nata. Kamis (2514). Menurut Adinata belum dimanfaatkanya
Dedung PLUT itu karena fasilitas 1'ang dibutuhkan masih
belum lengkap. Di antaranya sarana dan prasaranan perleng-
kapan kantoryang akan digunakan untuk pegawai bekerja atau
keperluan lain. Iuga masih perlu dilakuka,n ltcnataan parkir r lan
penataan halaman gedung tersebut. (nom/gup)

ANOM SUARDANA/ BAOAB BALI
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Apregiasgebijakan Bu pati Mahayastra

Presiden Jokowi Hadiahi
Angg?ran
Revitalisasi Pas ar lJmutn
Sukawati

I

BERBAGAI kebija{an pada
awzrl pemerintahan Bupati
Gianyqr I Made Mahayastra,
SST.Par., MAP. mend4pat apr-
.esiasi langsung dari Presiden
Jok, r Widodo. Presiden ketujuh
RI irri pun memberikarf hadiah
untuk melanjutkan revital-
isasi Pasar Umum Sukawati.
Rencana tersebut akqn dire-
alisasikan melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Negara
(APBN sebesar Rp 105 miliar
pada 2020. Hal ini terungkap
saat pertemuan langspng Bu-
pati Mahayastra dengan Pres-
iden Jokowi di Istana Negara,
Jakrrta, Senin (2214).

Ilupa ti Mahayastra dihubun-
gi Selasa (2314), menerangkan,
melalui APBN sebelumnya
Pen*ab Gianyar sudah mem-
pexrleh angg€ran Rp B0 miliar
untuk revitalisasi Pasar Seni
Sukawati. Kini sebagai bentuk
apresiasi untuk kerja keras

(PUPR) RI Basuki Hadimul-
jono dan Menteri Keuangan RI
Sri Mulyani Indrawati untuk
rnemastil<an realisasi rencana

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
''t 

.i ll 1.., .

'r ro r.r i
) '-ir

,:;"... . s-l
.l,r_ 

.

Buprrti Mahayastra, Presiden
RI mena mbah alokasi anggaran
untu k melarijutkan revitalisasi
pasarbkrk C atauPasarUmum
Sukr rwati. "Pertyusunan dalam
APEN kita dikasi melanjutkan
pembangunan yang sebelum-
nya sudah diberi Rp 80 miliar
(untuk llasar Seni Sukawati)
sekrrrang ditambah lagi Rp
105 miliar," ungkapnya saat
dihu bungi melalui sambungan
telel'on.

Xepada Bupati Mahayas-
tra, anggaran Rp 105 miliar
yang direalisasikan melalui
APB;N itu dipastikan langsung
oleh Presiden Jokowi. Bahkan
orang nomor satu di Republik
Indc,nesia itu memerintahkan
lang sung N{enteri Pekerjaan
Umr rm d an Perumahan Rakyat

tersebut. "Itu 2O20 sudah di-
pastikan sama bapak Jokowi,
langsung dipanggil Menteri
PUPR dan Nlenteri Keuangan,
dikatakan ini 2020 sudah harus
jadi itu perintah Bapak Jokowi,"
ungkap pria yang juga Ketua
DPC PDI-P Gianyarini.

Hal ini pun memastikan
rencana awal Pasar Seni Su-
kawati yang memiliki ba.se-
rnerut nyambung dengan Pasar
Umum Sukawati akan segera
;grsa Ii s6si. Bahkan, dipastikan
Pasar Umum akan jauh lebih
komplet, mengingat alokasi
anggaran dari APBN lebih be-
sar. "Artinya, 2020 setelah
pasar seni rampung, akan
langsung dikerjakan pasar
umum ini," ucapnya.

Perjuangan Bupati Ma-
hayastra ini pun menjadi
prestasi luar biasa, sebab total
masyarakat Gianyar mem-
peroleh anggaran hampir Rp

200 Miliar dari APBN, untuk
revitalisasi Pasar Umum dan
Pasar Seni Sukawati. Dipas-
tikan, rencana pembangunan
besar ini sedikit pun tidak
membebani APBD Kabupaten
Gianyar. "Artinya, total itu
kita dapat sekitar Rp 200
miliar jadinya dan,semua dari
APBN. Nah ini juga karunia
Sang Hyang Widi Wasa. Kita
membangun Rp 200 miliar
tanpa menggunakan APBD.
Itu prestasi luar biasa," ung-
kapnya

Selain apresiasi terhadap
kebijakan, Bupati Mahayastra
juga mendapat apresiasi atas
kemenangan 96% calon Pres-
iden Joko Widodo di Kabupat-
en Gianyar. Meski demikian
besar prestasi Bupati Ma-
hayastra, namun bagi Bupati
yang belum setahun menjabat
ini. semua itu merupakan
prestasi atas kemenangan

masyafakat Gianvar. Kini,
Pemkab Gianyar kernbali
menlharapkan dukurtgan se-
luruh masyarakat untuk men-
dukung penuh rencttna ini.
Agar rencana ini terealisasi
dengan baik, karena ke dePan
tentu KAbupaten GianYar akan
memilki ikon baru, yang Pasti-
.nya akan menaril< kunjungan
wisatawan mancanegara. Pada
akhirnya, manfaat rencana
ini akan dirasakan langsung
oleh seluruh masyarakat Baii
khususnya Gianyar.

Bupati Mahayastra memas'
tikan akan mengawal ketat
rencana ini. 'Yang sekarang
ini (pengerjaan Pasar Umum
dan Pasar Seni Sukawati) saYa

kawal betul, dari rrol saYa kawal
betul, sampaijadi. makanYa iru
betul-betul akan lienjadi mer'-

cusuar yang dananYa semtut
dari APBN atas Perjuangan
Bupatl, tandasnYa. (ad930)
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Kasus Dugaan Korupsi proyek giogas
N usa Pen ida,1#:::fii{:ilillTi:",f,:q H.,1in',,ix5$"ffii:i,,lH5

orrupnsnn,NusaBari, l:J'r1J;;lY,l??J,,[l!Hq :'ff]"',"j";tril'?1i1,';ff'ffi1Anggota ool?.l"lqUTlq: agaimana telah diirbah den- ,,s,ii." yang didapat-z.oos
9:-9"-9ll:-9l,l.awa,rr,42, da.n gln uU No.Z0l2001tentang hanyaselisihl00suaradenganrstil I nlarta Ntngsllr, 35, serta perubahan Atas UU No.3l/ diatisnva,,, tesas Agus.
I Made Catur Adnyana, 56, yang 1999 tentang Tipikor jo pasal j"o"iti a*?tahfi sebelum_
merupakan Kabid Pengern- 55 ayat [1) ke-1 KUHP, sesuai nv", k"ru, ini berawal saat
bangan Kawasan Pedesaan dalam dakwan subsidairfPU. Dinas BpMpKBpD Klungkung
Klungkung ditutut hukuman Usai persidangan, Gede pada Tahun Anggaran)014

sama, yaitu 
',q ::l:: f::i11 ;J:1f,lT"T,it"{ffi5"f :ff; il:";'$X?i'Si:?*tHi:iT;clal'm kasus dugaan korupsi istri menoiak rnernberikan pada pos anggaran belanjaproyek Instalasi Biogas di Nttsa komentarterkaitjalannya per- barang yang akan diserahkinPenida, Klungl<trng' ,,. sidangan. pasutri'ini langsung kepada masyarakat untukI)alam sidang yang digelar -"nrlju ruang tahanan intui. membuat instilasi biogas.di Pengadilan 1'lpikor Den- ho.Lon5uh65'i dengan kuasa Ketika itu proyek biogas ini

paSar, Rabtr (2/41 rt'rlzrrl l4 OO :':"'
wit" 

.hinggn'r 
s bb..r11it", j;$i "'fffi:ffi*"pitunturan rerse- 

di bawah leading sector Badan

Penuntut Urnum [JPU) Kadek Uui,'iin-, Kuasa hukum Gita Pemberdayaan Masyarakat,
Wit'a Atmaja dkk juga men- Perempuan, Keluarga Beren-
jerat ketiga terdakwa yang cana dan Pemerintah Desa
disidang terpisah ini clengan Gunawan dan istrinya, Agus IBpMPKBPD) Klungkung.
pid:rna denda Rp 50 juta sub- Sujoko dkk meminta waktu - 

Proyektefsebutiersebardi
sid;rer 2 bulan peniara. Semen- satu minggu untuk menyam- tiga deia di Nusa Penida, yaitu
tat'a terkait uang pengganti paikan pledoi (pembelaanJ Oesa Sakti, Desa Klumpu dan
kerugian negara sejumlah Rp atas tuntutan JPU. "Kami mo- Desa Kutampi Kaler.
792.912.654, ketiganya lolos hon diberikan waktu untuk Dalamproyekini,GedeGita
httkutnan tatnbaltan., menyampaikan pledoi (pem- Gunawan dan istrinya seb-

Pasalnya, ketiganya.sLrdah belaan)," tegas Agus. agai pemilik CV Bhuana Raya
rlenitipkan uang tersebut ke Ditambahkannya, dalam yingbukansebagaipemenang
Kelari Klungkung sqbelunr i;ffig menjatatt<a'n proye[
keliganya menial-ani'ip.ena- perkara ini JPU sepe-rti m-e- i;;;;E*i. etiiU"tny", dari 40
hanin di Xelari Klungkung nutup mata terkait keterli
beberapawaktu lalu.Ir4eskipun u"taniu.'sa.,gt"i".nvi a"r"* f;:t}#:trtn"rt ii1""iffiffIi;
denrikian, clalam tuntutan IRU perkara ini. Disebutkan dalam ;;#;"1.""it'iiiillia"t 

"a".tetap mencantuntkan^huku- Perpres disebutkan jika pihak "" il;"J;l ;i'."tu unrtnya
nraritambahan selama 9 bulan yang paling bertanegune i1lap p."v"L,"rr"'Uiri UerniUi np 2Z
iika l<etiganya tidak mampu dalam kasus seperti ini ad#ah iut"'. RtiU"t perbuatan teida-
rnengernbalikan uang kerugian pihak yang menandatanfr,ani k*i C"tu. Ahnyana mengaki-
lregal'a terseltttt. kontrak keria. Dalim ployek U"tt"n terjadinya penyim"pan-

l)alanr sidhng yarrg dip- 
.biogas ini yang menandatan_ iin Jii"rba"x*iraair pr6yet

. t;;ii"ntrikva'itu t putu wlai- kegiatan p:1q?d-1"n belanja

impin malelis hakim I Waydn ii"'t"f"m Kepala BPMDPIi- baranSdall-glah-mempelkqya
Sui<anila,lru Rtmala Tqngu: iFb xtungt ung. "fadi suda'h F.qiry.1l|a.rta_Ningsih.dan
iaikan daiam perkira inlterr pi", y"ng"b"rtingfrng lawail $ede ci11,9Yl3y"t selaku
dakwaGedeGitaGtrnawanilan '"J"lifr'l"engguniA.ig!"r"n koorporasi 9Y lllry llf
istrinya Thiarta Ningsih.secara [pA] yaitu (Jpata Bp[4DpK. ylnC b*"::?liqi, pemenang

bersama-sama m-elakukan iild,'. r.g"rny". lelang. Total kerugian Rp 793

tindak pidana korupsi dalam - eiiUit kasus ini, kliennya iuta.6 rez
proyek instalasi bio.gas di Nusa Gede Gita Gunawan yang meiu-
Penida yang merugikan negara pakan incumbent dari partai
Rp.792'912'654' bolkar tidak bisa maksimal

Edisi : lomiq 2s/ Atritr eag



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

.,:,

i lr :'

Kartu Indonesia Sehat

Di luar yang
didistribusikan

tahun ini masilt
ada lima

yangpersen
belum ter-cover,
karena anggaran
sangat terbatas.

SINGARAIA, NusaBali
Selranyak 102.043 kePing

kartu Jamina_n Kesehatan

penduduk di Buleleng Yang
belum tercover jaminan kes-
ehatan. Hal itu disebabkan
minimnya anggaran Yang
dimiliki pemerintah untuk
menanggung biaYa jaminan
kesehatan masyarakat.

"Di luar yang didistribusi-
kan taltun ini masih ada sisa
lima persen yang belum,
karena anggaran sangat
terbatas. Tanggungan f KN
KIS di Buleleng hingga RP
B7 miliac sehingga PemProv
Bali dan Pemkab Buleleng
melakukan sharing dana,"
ucap Sandhiyasa.

Nasional Kartu lndonesia Se-

hat [fKN KISJ di KabuPaten
Buleleng mulai didistribusi-
kan, Rabu (24/4) kemarin.
Meski sempat molor karena
pelaksanaan pemilu seren-
tak pertengahan APril lalu,
pendistribusian fKN KIS
seluruhnya sudah samPai di
masing-masing desa hingga
pekan mendatang.

Pendistribusian ratusan
ribu kartu JKN KIS tersebut
disebut Kepala Dinas Sosial
Kab'upaten Buleleng, Gede
Sandhiyasa akan didistri-
busikan ke masing-masing

Sebanyak 51 persen dari
Rp 87 miliar ditanggung
Pemerintah Provinsi Bali,
sisanya 49 persen dibaYar
Pemkab Buleleng. Pihakn-
va Dun mengaku saat ini
"sudah menglnstruksikan
kepada seluruh Perbekel
untuk mengupdate data Pen-
duduknya, dengan melaPor-
kan yang sudah pindah dan
meninggal dunia. Sehingga
dari pengurangan data itu
akan dialihkan kepada lima
persen penduduk di Bule-
len! yang belum memiliki
jaminan kesehatan.

desa di Buleleng. selanjutnYa
kartu JKN KIS samPai ke
tangan masyarakat Pener-
imanva, melalui Kasi Kesra
di masing-masing Kantor
Desa.

Sandhiyasa pun menye-
butkan jika pendistribusian
sudah diawali oleh Kecama-
tan Banjar dan Sawan. Se-

dangkan kecamatan lain-
nya akan menyusul sesuai
penjadwalan hingga Pekan
depan. Namun dari jumlah
tersebut SandhiYasa men-
gatakan masih ada sebanYak
lima persen atau 40 ribu

Sementara itu, Peneri-
ma JKN KIS Yang didistri-
busikan tahun ini tak lagi
atas rekomendasi Perbekel.
Masyarakat Yang menerima
adalah mereka yang benar-
benar tidak mamPu dari segi
ekonomi. Penerima Yang
mendapatkan Prioritas itu
diambild ari data DisdukcaP-
il Buleleng yang diselaraskan
dengan data BPJS Kesehatan.
"Kami memang Prioritaskan
dulu yang benar-benar tidak
mampu, seperti Yang tidak
memiliki penghasilan tetaP,"
jelas dia.6 k23

MulaiDibagikan
Pem prov-Pem kab Berbag i

Anggaran Rp 87 Miliar

Edisi mier [,#L, lo(
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IMADE SUDIASA

na alam," ujarnya.
Anggota dewan lainnya, I

Made Sudiasa menilai, kon-
traktor pelaksana kegiatan ti-
dak profesional dalam me-
nyelesaikan pekerjaannya.
Penilaian tersebut dilandasi in-
formasi yang mereka terima,
bahwa pengerjaan di lokasi
pembangunan tidak optima[.
Di lain sisi, Sudiasa juga meni-
lai Dinas PUPRKim semestinya
lebih selektif dalam menentu-
kan pemenang tender.
r "lni bukan menjadi suatu

pembelajaran lagi di Dinas
PUPRKim, karena sudah ber-
kali-kali terjadi kasus serupa.
Semestinya dinas PUPRKim
saat menentul(an pemenang
tender, melihat dari kualitas
kontraktor yang lebih mum-

ouni. Sebab. areal lokasi
pembangunan jembatan sa-
ngat sulit," ujarnya.

Sudiasa juga memberi ma-
sukan terhadap pentingnya
penilaian khusus, dari Dinas
PUPRKim terhadap kontrak-
tor oelaksana. Jelas dia. hal
ini menyangkut sanksi atas
program kerja yang dibuat
dan telah dikerjakan. "Kon-
traktor itu punya program
kerja. Bulan ini harus menye-
lesaikan apa, bulan depan
apa..Kalau ini tidak ditepati,
mestinya harus ada sank-
si yang dilakukan oleh Dinas
PUPRKim," tegasnya.

Mengenai mangkraknya
proyek pembangunan jem-
batan senilai Rp 4,6 mili-
ar tersebut, Politisi Partai
Demokrat asal Desa Undi-
san menginginkan sikap te-
gas dari pemerintah daerah
untuk kedepannya. Terlebih
masya rakat sekitar memiliki
ekspektasi tinggi atas pem-
bangunan jembatan itu.

"Harapan masyarakat se-
kitar akan jembatan peng-
hubung itu sangat tinggi,
serta pemba ngunan jemba-
tan sangat diidam-idamkan,
baik masyarakat di Dusun
Kedui maupun Dusun Met-
ra. (adv/metl

Dewan Harapkan Pembangunan /
Jembatan Metra-Kedui Diselesaikan

MANGKRAKNYA pembangun-
an jembatan penghubung dua
desa di Kecamatan Tembu-
ku mendapat perhatian dar
DPRD Bangli. Dewan menilai,
alasan terkait medan sulit ma-
upun faktor cuaca bukan alas-
an yang dibenarkan.

Hal ini diungkapkan anggG
ta DPRD Bangli, I KetutSuas-
tika, Kamis (24/ 4). Menurul
dia, hal tersebut merupakan
konsekuensi dari oihak rekan-
an sebab telah melakukan
tanda tangan kontrak. Terlebih
pihah rekananjuga tahu se-
perti apa kondisi lapangan.

Dijelaskan, sebelum proses
pemenang tender, ada prose
dur yang dilakukan yakni prc
ses kiarifikasi. Dalam proses

ini, PPK wajib mengecek ke-
layakan calon pemenang ten-
der secara objeKif. Mulai dari
ketersediaan alat berat un-
tuk keperluan pembangunan
jembatan. kesiapan penyedia
barang, dan sebagainya.

"Klarifikasi inilah yang harus
dilakukan secara seleKif, ha-
rus benar-benar objeKif. Ka-
rena dampakdampak seper-
ti inilah (mangkrak) yang kami
khawatirkan. Jika memang
proses-proses ini sudah dilaku-
kan dengan benar, tidak ada
kok maoet. Terkecuali benca-

TRIEUN BALI/M FREDEY i,4ERCURY
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