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Dorong Pertumbuhan
E,konomi Desa

Denpasar (Bali Post)- -p6r""f.i"an 
dan pengelolaanDanaDesakini diperc-epat agarkegiatan-kegiatan

"r."""i,iii".a"f.TiI 
ai?-.." ui". berjalan secari baili,.mengips3t gaa! t$_IgT

;i;t;k;;6mi dunia tengah mengalami penurunan akibat wabah virus uorona'
;U;t"[fi ;p"*""i"i"["p";;, ;;"coba ineng-antisipasi pelambatan ekonomi ini
a"iii"ii tii itia""""g:p"H..-tr.th"o ekopomiti desi.yang-distimulan oleh Dana

D;E;,; uiar Dirjei bt"r"-i baerah Kemendagri At<m3-t Malik usai membuka
iliplt'f.ii" F""t"p"t"" felygJylan dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 20{0.

di S.tr.tt, Denpasai, Selasa (lstz'l kemarin'

Sesuai arahan Presiden RI
Joko Widodo, pemanfaatan
Dana Desa dimulai awal ta-
hun dan diutamakan melalui
program padat karYa Yang
memberikan kesemPatan
keria, khususnYa bagi ma-
svaiakat miskin di Pedesaan.
S-elain itu, Dana Desa agar
diarahkan untuk menggerak'
kan sektor produktif di desa,
serta dikelola dan dimanfaat-
kan dengan manajemen Yang
baik. Khusus di Bali, Akmal
meminta 636 desa bisa bersin-
erci densan 1.493 desa adat'
"Iiita bertrarap kolaborasi
antara desa dinas dan desa
adat ini bisa menjadi benteng
bagi pembangunan ekonomi
di Bali," jelasnya.

Asisten Administrasi
Umum Setda Provinsi Bali
I Wayan Suarjana men-
gatakan. Peningkatan Pagu
Ian realisasi Dana Desa sejak
2015 sampai 2019 telah mam-
pu menurunkan Persentase

jumlah penduduk miskin di
pedesaan. Terbukti, Persen-
iase kemiskinan pedesaan
di Bali pada September 2019
sebesai 4,86 persen berada
iauh di bawah Persentase
kemiskinan pedesaan tingkat
nasional sebesar 12,60 Pers'
en. Hal ini mengindikasikan
Dana Desa memberikan dam-
pak positif untuk menekan

^ngk. 
kemiskinan di Pede-

saan.
"Di samping itu, Pembe-

tian Dana Desa ini sangat
berpengaruh positif dan sig-
nifikan dalam mendukung
nerkembangan status desa
ai Sati." imbuh mantan Sek'
retaris DPRD Bali ini.

Tahun 2016 lalu, lanjut Su-
arjana, Bali masih memiliki
empat desa sangat tertinggal
dan 78 desa tertinggal. Kemu-
dian, 279 desa berkembang,
248 desa maju, dan 27 desa
mandiri. Sejak 2018 sudah
tidak ada lagi desa dengan

status sangat tertinggal dan
tertinggal. Berlanjut Pada
2019, komposisi desa san$at
tertinggal dan tertinggal nol,
desa berkembang menurun
menjadi 124, desa maju me-
ningkat menjadi 370, dan
desa mandiri meningkat men-
iadi 142 desa.- 

Kepala Dinas PemberdaY-
aan Masyarakat, Desa, KePen-
dudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Bali PutuAnom
Azustina mengatakan. tahun
ini 636 desa di Bali telah
dialokasikan Dana Desa sebe-
sar Rp 657.798.21'7.000. Alo-
kasi ini naik 4 Persen dari
tahun 2019 yang sebesar
Ro 630.189.586.000. Pencai-
,an Dana Desa sebelumnYa
harus memeriuhi sejumlah
persvaratan. TetaPi kini su-
dah-disederhanakan agar
Dana Desa lebih cePat bisa
dicairkan. Dulu, Dana Desa
ditransfer dari pusat ke Rek-
ening Kas Umum Daerah

(RKUD).
Paling lambat tujuh hari

setelah masuk ke RKUD ha-
rus sudah dicairkan di RKD.
Sekarang sudah tidak ada
lasi pembatasan sePerti itu.
Peny-ederhanaan berikutnYa,
tidak ada lagi PersYaratan
harus menunggu semua desa
siap untuk administrasinYa.

"Sekarang siaPa Yang
siap, itu sudah bisa dicair-
kan dan pencairan Dana
Desa ke RKD dilakukan se-
tiap minggu, tidak perlu lagi
adi pelaporan melengkaPi
dokumen peraturan buPati
tentang APBD kabuPaten.
Beda dengan tahun sebelum-
nva." ielasnva.- Antm menambahkan,
Dana Desa tetaP dicairkan
dalam tiga tahaP. Namun
besarannya berbeda, dari se-

belumnya 20 persen di tahaP
pertama dan masing-masing
40 pe"s"tt di tahaP kedua
darrketiga. Sekarang dibalik
menjadi masing-masing -40
persen di tahaP Pertama dan
-kedua, 

dan 20 Persen di tahaP
ketiga. (kmb32)
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Bupati Gi{Prasta Kunj ungi
SMAN 2Abiansemal

BUPATI Badung I Nyoman
Giri Prasta, Senin (2412) kema-
rin berkunjung ke SMAN 2
Abiansemal yang berlokasi di
Banjar Aseman, Desa Sedang,
Kecamatan Abiansemal. Kun-

jungan ini guna melihat secara
langsung bangunan sekolah
yang baru selesai dibangun
dan kini sudah menerima
siswa baru kelas 10. Bupati
juga bertatap muka langsung

dengan seluruh siswa, para
guru, pegawai, komite seko-
lah, orangtua siswa, guna
memberikan motivasi dan
semangat untuk kemajuan
SMAN 2 Abiansemal.

Turut mendampingi Bu-
pati Giri Prasta yakni anggota
DPRD Provinsi Bali I Bagus
Alit Sucipta, anggota DPRD
Badung I Made Sumertha, I
Nyoman Dirgayusa dan Ni
Luh Putu Sekarini, Kadisdik-
oora Provinsi Bali Drs. Ketut
Ngurah Boy Jayawibawa,
Kadisdikpora Badung I Ketut
Widia Astika, Camat Abianse-
mal I.B. Putu Mas Arimbawa
beserta Tripika Kecaniatan.

Dalam tatap muka terse-
but, Bupati Giri Prasta
menekankan, pembangunan
di bidang pendidikan sudah
menjadi salah satu prioritas
program pembangunan di
Kabupaten Badung. Salah
satu langkah konkret yang
dilakukan adalah pendataan
iumlah TI(PAUD dan SD di-Badung, 

termasuk jumlah
siswa dan sarana dan pras-
rananya. Sehingga akan
dapat diketahui berapa dibu-
tuhkan sekokah SMP dan
SMA. Pembangunan SMAN
2 Abiansemal merupakan
langkah konkret yang telah
diwujudkan di tahun 2019
dengan anggaran APBD Ba-
dung sebesar Rp 57,8 miliar
lebih. Bangunan SMAN 2
sangat megah berlantai tiga
dilengkapi dengan basement.

Sementara sarana-prasarana
pendukung seperti labora-
torium, perpustakaan dan
penataan halaman sekolah
akan segera dilaksanakan di
tahun 2020 ini. "Saya pasti-
kan lab, perpustakaan, dan
penataan sekolah digarap
tahun ini dengan anggaran
Rp 14 miliar," tegasnya.

Sementara terkait usulan
sekolah agar diwujudkan jalan
tembus Sedang-Sibangkaj a,
karena saat ini akses masuk
sekolah melewati perumahan,
hal tersebut sangat diapresiasi
dan Bupati Giri Prasta sangat
mendukung pembangunan
jalan tersebut. "Terkait jalan
tembus di Sibangkaja, kami
minta agar dikoordinasikan
dengan masyarakat. Kalau-
pun nanti ada tanah masyara-
kat yang harus dibeli, kami
juga siap membeli. Namun
dengan satu catatan, Pembe-
basan lahan dilakukan oleh
tim appraisal," tambah Bupati
Giri Prasta.

Kepada siswa, Bupati Giri
Prasta memberikan moti-
vasi agar betul-betul mem-
buat sebuah peninggalan/
legasy di sekolah ini. Bupati
menginginkan sebagai ang-
katan pertama di SMAN 2
Abiansemal, para siswa agar

belajar dan menunjukkan
kemampuan terbaik sehingga
nantinya dapat berprestasi
dan membawa nama baik
sekolah, Badung maupun Bali
di tingkat nasional. "Kami
bangun sekolah ini karena
rasa dinta dan kasih sayang
kami kepada anak-anak di
Badung, khususnya di Abi-
ansemal. Untuk itu, sebagai
generasi penerus, saya mau
kalianjauh lebih pintar, kare-
na nanti kalianlah yang akan
meneruskan pembangunan di
Kabupaten Badung dan Bali
yang kita cintai," jelasnya.

Kepala SMAN 2 Abianse-
mal I Made Kupasada me-
nyampaikan apresiasi atas
kunjungan Bupati Badung be-
serta anggota DPRD Provinsi
Bali dan DPRD Badung, ser-
ta dinas terkait di SMAN 2

Abiansemal. Pihaknya juga
berterima kasih atas terban-
gunnya sekolah SMA di Desa
Sedang ini. Sekolah ini dileng-
kapi dengan ruang kelas 27
kelas dan ruang utama serta
dilengkapi du a baserrtent. Saat
ini baru terisi 13 kelas den-
gan jumlah siswa 443 siswa.
Rencananya di tahun 2020
akan menerima siswa kembali
sebanyak 11 kelas. Rencana
pembangunan selanjutnYa

seperti lab, perpustakaan
sekolah, kantin dan penataan
halaman untuk upacara. Ak-
ses menuju sekolah masuk
perumahan, nampaknya tidak
etis, mudah-mudahan ke de-
pan diusahakan jalan tembus
di Sibangkaja sehingga sangat
strategis. Selain itu, sarana
pendidikan, pendidik, dan
tenaga kependidikan dimo-
honkan kepada Kadisdikpora
Provinsi Bali.

Ketua Komite SMAN 2
Abiansemal I Wayan Sudi-
arta juga merasa bangga dan
sebuah kehormatan atas keha-
diran Bupati beserta jajaran
yang akan memberi angin
segar untuk kemajuan SMAN
2 Abiansemal. Diakui, me-
mang keinginan masyarakat
untuk terbangunnya SMA
di Sedang sudah dari dulu,
dan saat kepemimpinan Bu-
pati Giri Prasta hal ini dapat
terwujud. Ia juga mengung-
kapkan keinginannya agar
jalan Sibangkaja-Sedang
segera terwujud. Selain itu'
di sebelah selatan sekolah
juga masih ada lahan Perta-
nian milik provinsi, ke dePan
agar dimohonkan dan daPat
dimanfaatkan oleh siswa un-
tuk memperkenalkan budaYa
pertanian. (ad713)

Edisi
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Digelontor Pusat Rp 10 Miliar
2020 Dikembangkan Komoditas Manggis

Tabanan (BaIi Post) -
Kementerian Pertanian di

tahun 2020 menggelontorkan
anggaran senilai Rp 10 miliar
untuk pengembangan sejum-
lah komoditas hortikultura
seperti bawang putih, mang-
gis, cabai, dan tanaman obat
di Kabupaten Tabanan. Mes-
ki anggarannya mengalami
penurunan dibandingkan
tahun sebelumnya yang men-
capai Rp 11 miliar, penamba-
han luas kawasan di tahun
2020 ini lebih diprioritaskan
komoditas manggis. Hal itu
dipercaya sudah sesuai kebu-
tuhan pasar npsional untuk
memenuhi ekspor.

Kepala Bidang Tanaman
Pangan dan Hortikultura I
W.ayan Suandra seizin Ke-
pala Dinas Pertanian I Ny-
oman Budana mengatakan,

tiap tahun ada kucuran ang-
garan pusat untuk piogram
peningkatan produksi dan
nilai tambah hortikultura.
Hanya saja di tahun 2020
dari anggaran sebesar.Rp 10
miliar itu yang digunakan
pengembangan kawasan ko-
moditi bawang putih sudah
ada penurunan. Tahun 2018
pengembangan kawasan
bawang putih seluas 225
hektar. Namun saat ini di-
turunkan. Di tahun 2020 ini
rencananya dikembangkan
di Kecamatan Pupuan dan
Penebel seluas 150 hektar
saja.

"Jadi pengembangan buah
manggis dominan dilaku-
kan tahun depan. Komo-
ditas manggis disesuikan
dengan unggulan ekspor
nasional. Untuk di Tabanan

rencananya dikembangkan'
di Selemadeg, Selemadeg,
Timur, Selemadeg Barat dan
Pupuan di atas lahan seluas
200 hektar," terangnya.

Jenis manggis yang
dikembangkan, kata Suan-
dra adalah Manggis Kali-
gesing. Manggis itu meru-
pakan komoditi unggulan
pemerintah pusat lantaran
dagingnya lebih tebal.

Selain bawang putih dan
manggis, juga dikembangkan
hortikultura jenis tanaman
obat. Seperti jahe seluas 20
hektar. Jahe akan dikembang-
kan di Kecamatan Marga dan
Penebel, aneka cabai seluas 55
hektar di Kecamatan Baturiti,
Marga, Penebel, Kerambitan,
dan Kediri.

"Terbaru kawasan sayuran
berdaun. Seperti kol, kubis,

selada, sawi ijo, seluas 25
hektar akan dikembangkan tli
Kecamatan Baturiti, Penebel
dan Marga. Sebelumnya tidak
ada. Baru kali ini mulai dikem-
bangkan," pungkasnya.

Anggaran pengembangan
kawasan hortikultura tahun
2019 nilainya sebesar Rp 11,7
miliar lebih. Menurut Suan-
dra, dana itu sudah terealisasi
96,50 persen atauRp 11,3 mili-
ar lebih. Peruntukan anggaran
tersebut paling besar untuk
pengembangan bawang putih
seluas 225 hektar yang akan
dilakukan di tiga kecamatan
yakni di Kecdmatan Pupuan
seluas 15 hektar. Kecamatan
Baturiti 85 hektar, dan Ke-
camatan Penebel 125 hektar.
"Realisasi akhir tahun ini
sudah seluruhnya tertanam,"
pungkasnya. (kmb28)
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Belum Diganti Rugi,
20 Bidgng Tanah di Bendungan Tarnblang
Singaraja (Bali Post) -

Pembayaran ganti rugi ta-
nah yang terkena jalur proyek
Bendungan Tamblang di per-
batasan Kecamatan Kubutam-
bahan dan Kecamatan Sawan,
mengalami hambatan teknis.
Dari 21,2 bidang tanah milik
warga dari empat desa yang
terkena jalur proyek, ada 190
bidang tanah ganti ruginya
sudah dilunasi oleh Balai
Wilayah Sungai (BWS) Bali-
Penida, dan 2 bidang masih
proses pencocokan nomor rek-
ening bank sebelum menerima

dana ganti rugi. Sisanya, 20
bidang tanah ganti ruginya
belum dibayar, karena pemilik
tidak menyerahkan sertifikat
tanah yang asli, Atas kondisi
ini, 

"dana 
ganti rugi dengan

nilai sekitar Rp 12 miliar itu
dititipkan ke Pengadilan Neg-
eri (PIID Singaraja.

Kepala Satuan Kerja (Ka-
sakter) Bendungan BWS Bali-
Penida,J Gusti Putu Wandira,
dihubungi Jumat (2112) ke-
marin mengatakan, ada be-
berapa faktor teknis mengapa
2O bidang tanah tidak bisa di-

gantirugi, Di antaranya karena
pihak pemilik tidak mampu
menyetorkan sertifikat tanah
yang asli. Sementara, aturan
dalam pembebasan tanah oleh
pemerintah, pemilik harus me-
nyerahkan serbifikat asli. Selain
itu, ada juga pemilik tidak bisa
menyerahkan sertifikatnya,
karena dalam waktu bersa.
maan sertifikat tanah yang
terkena jalur proyek menjadi,
jaminan kredit di perbanhan.

Menurut I Gusti Putu Wan-
dira, saat ini pihaknya nlasih
berkoordinasi dengan pihak

PN untuk memproses peniti-
pan dana ganti rugi untuk 20
bidang tanah tersebut. Solusi
ultuk menitipkan dana ganti
rugi ke PN melalui prosedur
konsinyasi ini bisa ditempuh
kalau dalam tahapan ganti
rugi berkas administrasinya
tidak lengkap atau karepa pe-
milik tanah keberatan dengan
nilai g'anti-rugi yang diberikan
pgmertntah.

Di sisi lain, I Gusti Putu
Wandira menvebut, meskipun
belum 100 persen bidang ta-
nah yang diganti rugi, namun

pengerjaan konstruksi awai
daiam proyek ini tetap berja-
i4n. Ini karena, dari sosialiasi
awal sampai penetapan lokasi
(penlok), pemilik tanah di em-
pa! dgsa, yaitu Desa Sawan
dan Desa Bebetin (Kecamatan
Sawan). Desa Bila dan Desa
Bontihing (Kecamaran Kubtrt-
ambahan) mendukung proyelr 

_

rrasional ini. Salah satu bukt i
dukungan itu, pemilik sudal,
menyerahkan tanahnya untuk
dijadikan akr, ja!"r mobil-
isasi alat berar oarr reperluan
teknis lain. (ionb88)
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ishub Lakukanuji Petik 30 Titik Parkir
Kej arTwget Retribusi

menqhitung jumlah wajib
oatkit Yattg masuk ke semua

iitiil"ii"ti parkir Per hari'
ee""a" itr., ditukuk"n setelah-hiri 

tuy. Galunga-n ini," jelas-

nva. Kamis (20/2) kemann'
MenurutnYa' mekanrsme

f.i"""iu tim Yang dibentuk
akan senantiasa memantau
.ai" titit< objek Parkir dalam

;ili- ertinY^, untuk titik

Tabanan (Bali Post) -.
- -ftit""gny" emPat.objek sa-

saran retribusi Parku dengan

potensi PendaPatan mencapal

itp 35o juta Per tahun' mem-

;;;bfi"t Perhubungan Ta-

b^tt* harus menc-ari Potenst
nUi"X P"tli" baru' Kehilangan
r"i"lUri.i akibat ada Perubahan
oUieti Pajak Parker'-saat tnr

akan dikelola Badan Keuangan

Daerah (Bakeuda)'-- -t<u""tu itu membuat Dinas

Perhubungan Tabanan harus

*"""utl P*otensi objek baru'
il^h;t* dilakukan untuk
iita tn.tteujur realisasi targe-t

i"* aiPui""g RP 7'02 miliar di

itfti" l"gguian zOzo' Dalam

**t" a"ii, ini PihaknYa d:n-
ean instansi terkait melaku-

i^" "ri Petik di semua titik

obiek parkir Yang Potenslnya
;;ft;4" *aLtu Pagi hari'
.i*d a"" malam hari' Uji Pe-

tiknya akan dilakukan sesual

""I"'"ti 
waktu tersebut' Jika

iot"n.i objek Parkir hanYa

i"""ai -uiu* hari. maka uji
o"iit .tyu juga dilakukan saat

;;il; trari. Begitu juga jika
oUI"f.-Putt t. hanYa terjadi di
oust niti, maka uji PetiknYa
i"El .".i"' "Dengan-30 titik
6UiI"t pu.Xit, artinYa kegatan

"ii o"iit ini dilakukan sekitar
.utu bulan," terangnya'

Ia berharaP dengan cara

ini akan bisa diketahui Po-

tensi vang ada. MisalnYa sala

L"iir.i 
":T 

petik di satu titik
nui.I pittiit menghasilkan
aul" p'ot""ti mencaPai RP 2

.tu p!. hari. Maka Pada.titik
bbj"k tut."but. PotenstnYa
lii,, .ata-tata akan bisa dik-
etahui Pergerakan naik turun
;;;;;i;";" retribusi Parkir
terkisar di levcl 10-20 Persen

ffi""ffi""o, a Dinas Perhubu-ng:\!::
-uTnoi-aoniaiaronterus'melohuhonpengawasonpoad

P**ur" 
otnas Perhubungan

I Gusli Putu Ngurah Darma

i-li^*" mengatakan ada 3o

titik objek Parkir Yang lerdata'
Dari 30 tersebut. ttaP..hartnYa

J""utu l"tglti" akandilakukan
kesiatan uji Petik 

"I'u;uannYa
""?"f. 

*"ng"lahui aPakah ada

X"-""gf.itiun kebocoran dari

""trr*ui. 
Dilihat juga berapa

bersentase masYarakat Yang
iiaaf. t"rtib membaYar Parkir'

"ModelnYa sepetl surver'
K*re.tu itu akan disiaPkan
li--"uu. Tim itu nantinYa akan

hantong hantong P arhir'

dari hasil data uji -n.et!k itu wasan ,ql l3luttn""' Sebh-

kt 
" " " 

r i a i p 
" ", +lfj,, f,.H,Xi lllif ;m*if "rHi,X lil f;

;ni'TT'1#'l#*' "X;l ;l#i,l:.^ 
9;"llu"n 

*'i"x"t'un
kesiatan tertentu, -uka ke- soiiutis-asl ke lapangan' Di

;',i;ffi";;"4udip"n""ttnu" ma-na saat ini pihaknya terus

oersentase cuxup taram diri t1."l"'k"k"llgordinasidengan
ffi:ii;iGt;['.ta"i""i"'.^ pihil 19lp,llkan 

khususnva

,, -"'",1'; I ;; t' rI * liin r#" ??'1x:i:l1ll" iu" I fi ffi
kemungkinan *tt'g;i;l"ti nemu3y111n'parkir ke depan-

adanyapo|ensr*"oo.o'unnya'''Saat.inipenggunaan
d i lap a n ga n I l"'",{;' l\; x"a'l " -"]:Ill"l*\ tii "l'i*":?;dari tajian ditemukan ada *^tY^.tutg:i
kebocoran ai trner<at ieLlas *"$ih..5"1:iJ*1;l3lil
iupu"eu", ma]<a nihakl;'^a lill].Yiu,-brer;1t#'?ilh;:;iilff;;"' ""uP.'Yu' 

(kmb28)
I
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Valentine. Ini dipilih mensin-
gat acara launching bertepa-
tan dengan Hari Valentine. l4
Februari. Prosesi launching
ditandai dengan penandatan--
ganan prasasti, pelepasan ba-
lon_serta pengguntingan pita.
_ Direktur RSU Negara I
Gst. Bagus Ketut Oki Par-
wata dalam laporannya men-
gatakan, pembangunan RSU

Negara ini dikerjakan selama
dua tahun (2018-2019). .'pem-
bangunan ini dikerjakan den-
gan sistem kontrak deng4n
anggaran yang bersumber
dari APBD murni Kabupaten
Jembrana dengan sistem kon-
trak desain rancang bangun
tahrrn 20 18-20 19," uJarnya.

-..Enam gedung baru yang
drbanguh, kata Parwata.
di antaranya gedung IGD,
g-edung_ Poliklinik, gedung
Rawat Inap (kelas I,-II dan
III), gedung Rawat Inap VIp,
gedung Instalasi Bedah Sen-
tral, gedung Laboratorium.
"Gedung baru ini selain me-
nambah fasilitas, juga moti-
vasi bagi kami rneningkat-
kan pelayanan kesehatan
sekaligus derajat kesehatan
masyarakat Jembrana," ujar
dr. IGB Ketut.Oka Parwata.

Kata dia, dengan penam-
bahan gedung baru itu, total
luasan RSU Negara kini men-
capai 3 hektar. Ruang Instala-
si Gawat Darurat (IGD) juga
lebih luas dengan bangunan
berlantai tiga. IGD dileng-
kapi ruang triage, ruang kebi-
danan, ruang dekontaminasi,
ruang isolasi, ruang ashma

bayi.serta didukune ambu-
lans yang siap siaga.

Ketersediaan kamar rawat
ina-p juga bertambah dengan
gedung baru rawat inap Ian
VlP. Kapasitasnya kini me-
miliki 15 tempat tidur WIp
serta 40 tempat tidur VIp.
Sementara Ruang Irna l, lI
dan III memiliki-daya tam-
pung 149 bed. Begitu halnya
dengan sarana parkir RSU
Negara jauh lebih luas dari
sebelumnya.

nyaman bagi warga masyara- 
I

kat terutama Para Paslen'
uiarnya.' 

Ia juga menegaskan, den-

ean yneningkatnYa fasilitas
oelaVanan di RSU Negara
ini tentu pola Pelayanan ke-
pada masyarakat harus se-

makin baik. "Kami minta
semua .Pasien mendaPat
nerlakuan Yang sama dari
para petugas-di RSU. Negara
ini. Tidak ada nantr Pasren

masvarakat sesuai standar
yans ada. Sehingga kehadi-
ian puta pasien khususnYa
warga masYarakat Yang
ingin mendapatkan PelaYan-
an kesehatan akan merasa
senanq dan puas," tegasnYd.

Teikait dengan kebutu-
han tenaga medis, BuPati
mensaku kalau Pemerintah
Kabupaten Jembrana telah
mendisposisi Para dokter
umum untuk disekolahkan
meniadi dokter sPesialis ses-
uai kebutuhan di RSU Nega-

ra. "Saat ini kalau bidan dan
oerawat sudah memadai.
i.Ia-utt, kami juga mengakui
kalau di RSU Negara ini
masih kekurangan dokter
spesialis. Atas kondisi itu
Pemerintah KabuPaten Jem-
brana telah menYekolahkan
calon dokter sPesialis sesuai
densan kebutuh RSU. Jika
nanti mereka telah meny-
elesaikan sekolahnYa tentu
akan kita tugaskan di RSU
Negara kerhbali," Pungkas-'
nya. (ad'422)

mendapat Perlakuan dis-
kriminatif. Lakukan dan
layani semua Pasien dan

Gedung Baru RSU Negara Diresmikan

Bup atr Artkra Mi rrta Jan ga:n
Ada D i skriminasi Lay araata

BUPATI Jembrana I putu
Artha meresmikan peman-
faatan gedung baru RSU Nes-
ara. Jumat (14i2) kemarin.
Pembangunan Rumah Sakit
Umum Negara dikerjakan
ctengan anggaran Murni
APBD Jembrana sebesar Rp
179.333.889.000.

Acara peresmian berlane-
sung meriah dengan tematik

EpIJ NE_GARA - Bupati Artha berjobat tangan d.engan
Wobup Kembang Hartant)an saat peresrnian ES(J Negdra,
hemorin, disaksikan Ketua DPRD Jembrana. Slnait
Jembrana dan Dirut RSU Negara.

Bupati Jembrana I Putu
Artha sela-sela peresmian itu
mengatakan, dengan diban-
gunnya .beberapa fasilitas
di RSU Negara ini, Direk-
tur dan segenap jajarannya
agar senantiasa menjaga dan
merawatnya dengan baik.
"Pembangunan gedung ini
menelan anggaran yang cu-
kup besar. Itu semua ber-
sumber dari APBD murni
Kabupaten Jembrana. Untuk
itu saya minta kepada direk-
tur dan segenap jajaran RSU
Negara ini untuk senantiasa
menjaga dan merawatnya
dengan baik, sehingga akan
selalu memberikan suasana

Edisi :SaLLW
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Menurut Mahayastra, jaja-
rannya sudah mendata seki-
tar 525 babi di 11 desa yang
sempat terkena wabah, meli-
puti Desa Lebih, Abianbase,
Keramas, Kemenuh, Pejeng
Kangin, Tampaksiring, Se-
batu, Keliki, Taro, Melinggih
dan Singakerta. Dari jumlah
itu, masing-masing peternak
ada yang memelihara 100
hingga 2 ekor babi. "Sudah di-
data 525 ekor babi," tegasnya.
. Mahayastra mengatakan,
sampai Minggu siang kemarin
order babi masih berlangsun g.

Dipastikan, proses pemoto-
ngan seluruh babi itu akan
berlangsung pada Senin (1712)
hari ini dan Selasa (18/2)
besok. l'Jadi, babi ini akan
dipotongbersama menyambut
hari raya Galungan," katanya.

Ia menambahkan, pi-
haknya sudah mengalkula-
sikan untuk pembelian 525
ekor babi ini akan membutuh-
kan biaya Rp 1.365.000.000.
Untuk menghimpun angga-
ran dengan jumlah tersebut,
maka dikerahkan seluruh
organisasi perangkat daerah
uuluk_lqpartisipasi. "Ke-

bijakan saya menggunakan
uang tunjangan beras yang
nilainya Rp 150 ribu diganti
dengan daging babi." ujarnya.

Namun, katanya, ada juga
OPD yang sudah memiliki
tabtingan, sehingga tidak
perlu dilakukan penggantian
tunjangan beras menjadi
daging babi. "Kami ganti itu
dengan 3 kilogram sampai
4 kilogram daging babi. Itu
(yang pakai tunjangan-red)
kebijakan saya. Tapi, ternya-
ta OPD ada yang sudah punya
nang tabungan, sehingga ada
yang sudah dibayar,lang,-
sung. Kalau strdah dibayar
langsung berarti tidak perlu
dipotong lagi tunjangan ber-
asnya," katanya.

Mahayastra menegaskan,
petugas kesehatan hewan
juga sudah dikerahkan un-
tuk melakukan. pengecekan
kondisi ratusan.ternak babi
tersebut. Alhaslt, 525 ekor
ternak ittr dinyatakan sehat
dan layak uhtuk dikonsumsi.
"Sudah dicek semua dan layak
untuk dikonsumsi. Nanti juga

akan ada stemPel dari Dinas
Pertanian untuk memastikan
seluruh babi laYak dikon-
sumsi," jelasnYa.

Mahavastra menambah-
kan, langkah membeli selu-
ruh ternak babi di l1 desa tnt
tentu bukan tanPa alasan'
Selain untuk menjaga kesta-
bilan harga daging babi saat
menyambut hari. raYa Galun-
gan,'upaya ini juga dilaku- '

futt'r'rttt,rX memutus siklus
wabah kematian babi Yang
teriadi di 11 desa tersebut'
"Sava akan habiskon di 11

alsi itu agar tidak ada ada
ternak babi dan kandang itu
harus dikosongkan selama
enam bulan..Kandang harus
dikosongkan selama enam
bulan untuk Pemutusan
siklus," tegasnya. (krrb35)
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Pemkab Beli 525 Babi
di 11 Desa

Terkena Wabah
Gianyar (Bali Post)

Pemkab Gianyar memastikan akan membeli
ratusan babi_ yang masih sehat, dari 12 desa yang
brerserangwabah. Bila dikalkulasi dengan nilai pasai
daging babi Rp 26 rlbu per kilogram, maka raiusan
babi itu akan dibeli senilai Rp 1,3 miliar lebih. Uang
itu dihimpun dari uang tunjangan beras. Bupati
Gianyar I Made Mahayastra mengungkapkan halitu;
Minggu (1612, kemarin.
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ggaran Kebencanaan. Turun
\J'ar' 

Rp 300 Jqta Lebih
Amlapura (Bali Post)

poiensi ierjadinya bertcana di Kabupaten Karan-gasem cukup tinggi..Tingginya risiko-bencana yang

t"riraiJia"f. iii-Ulttgi a""g"r L""."tty. anggaran febencanaan va.tg aigelontorkan untuk hal tersebut'
i;[k;ilda tahun 2020 ini, anggaran Ltt.t".,"""t 

"bencanaan 
menuiun hingga Rp 300 juta lebih dibanding-

kan tahun lalu.

Kasi Kedaruratan dan Lo-
gistik BPBD Karangasem Ni
Wavan Asmi Sukmawati men-
gatikan, khusus untuk ang-

[aran kebencanaan yang di'
gelontork4n tahun ini memang
mengalami penurunan dari
tahun lalu. Pada tahun 2019
lalu, anggaran kebencanaan
sekitar Rp 830 juta. Sedangkan
untuk tahun ini sekitar RP 500
juta. "Jadi, anggaran tahun
ini turun sekitar Rp 3PQ jutat
lebih," ujar Asmi Sukmewati,
Minggu (16/2) kemann.

'Asmi Sukmawati menam-

bahkan, anggaran yang,digel-
ontorkan tersebut di antaranYa
diperuntul<kan untuk biaYa oP-

erasional BBM, servis kenda-
raan, suku cadang kendaraan,
biaya pemeliharaan dan sewa
alat berat. Dengan kondisi
seperti ini, dalam Penanganan
kebencanaan pihaknYa tetaP
bergerak maksimal. HanYa
saia. untuk lebih memaksimal-
kan penangan setiaP bencana
yang terjadi, pihaknYa lebih
mengefektifkan koordinasi
dengan masyarakat setemPat
tempat bencana itu terjadi.

Artinya, bila ada bencana
tanah longsor, dan itu ma-
sih bisa ditangani oleh ma-
syarakat, maka mereka bisa
menangamnya secara swaoaya
dengan gotong royong. "Karena
bergerak dengan masYarakat'
lebih efektif, sekaligus me-
nyadarkan warga untuk ikut
bersama-sama menangani
setiap bencana yang terjadi di
masyarakat. Kalau memang
bencana besar dan membu-
tuhkah alat berat, maka'kami
akan berkoordinasi dengan
OPD terkait untuk pe,rninja-

man alat berat," katanYa.
Ia mengakui, khusus untuk

sewa alat berat anggarannYa
sangat kecil,'yakni hanYa RP
35 juta saja. Sementara bilh
hendak menyewa alat berat
harganya cukup mahal men-
capai belasan juta. Melihat
kondisi itu, mau tidak.mau
pihaknya harus mengirit atau
efisienii anggaran agar tidak
cepat habis. "Kalau melihat
anggaratt, kalau hendak mq-
nyewa alat berat, Paling hanYa
dua kali sudah habis. Karena
sekali sewa alat berat harg-

?-?,ya mahal. MakanYa, kalau
ada longgoran besar, kami
tetap koordinasi dengan OPD
terliait, yakni Dinas PUPR'
Tapi, kalau kondisi emergenq
aan OPn terkait tidak bisa,
baru kami akan keluarkan
dana itu untuk sewa alat be'
raf," tegasnya.

Asmi Sukmawati menam-
bahkan, pihaknya berharaP
anggaran kebencanaan mau-
pun-rewa alat berat bisa dit'
ingkatkan lagi. PasalnYa, Po-
tensi bencana di Karangasem
cukup tinggi. Mulai dari tanah
longsor, pohon tumbang dan
bericana lainnya. "Dengan
anggaran yang memadai, hami
bisa lebih maksimal dalam
menjalankan tugas di laPan'
-Ban," tegasnJa. (kmb41)
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kerusakan ituberdamPak ke-
hilangan potensi PendaPatan
opLifnr 20 nersen Der bulan.sekitar 20 Persen Perlllar zv IJElDtu Psr vur4r

"Asumii P"l4qP.t3l 9i
purti" transit ini RP 2 jfia'oo-.oi Rn 2.4 iuta Per harisampai 4p ?.4.,j"!" Bgl

i"g,; t""."gny-a di sela-sela
tuirrn meneecek kondisi bor-lffi.t *"ttg:"cek kondisi bor-
rier gate,naUu (f ZlZ) temarin'ricr gatc,

S"elain alat sensor barrier
gc;te yang rusak. .satu. mesrn

E-p".-t it on street di Jalan Ga-

Terkait caPaian target,
mengawali tahun 2020 atau
di brllan Januari sudah ter-
tinggal dari seb-elumnYa RP

S0djuta Per bulan. Saat ini
bari mencaPai RP 400 juta
per bulan. "PenYebabnYa, ke-

Editi

Hal

Anc arrl Realisasi Target
Retribusi Parkir

DI}.|AS Perhubungan Tabanan tampaknya harus kerla ekstra

keras agar blsa mencapaitarget Pendapatan Asli Daerah

(PAD) rlari bidang parkirtahun ini' Sebab, dengan dibebani
-target 

Rp 7,02 miliar, temyata ada beberapa kendala yang

berpotensi mengancam capaian PAD' Salah sfrnya Bar'

rier gateatau sistem parkir otomatis di areal parkir transit

Pasar Thbanan mengalami kerusakan' Dan satu lagi mesln

e-parkir on slreet yang rusak dibagian LCD' Bagalmanakah

soiusi yang dllakukan dan langkah-langkah perbaikan guna

mengoPtimalkan caPalan PAD itu?

Kepala Dinae Perhubungan
I Gusli Nsurah Darma Utama
menqatal.an kerusakan bor-
rier iate terjadi Pada alat sen-

sor irntuk menaik turunkan
plang. Kerusakan itu tentu
terpdngaruh Pada sistem Pro-
s"u.if (l-ama *aktu Parkir) jadi
Iidak berfungsi. KarenanYa

saat mesin baik, tergantung
pasar. Kebetulan saat ini
ielang hari raya. meskr Pro'
gresil mati masih bisaterjar'

iah Mada juga dikatakannYa
rusak di bagian LCD. Terkait
kerusakan ini, kata Darma
Putra. sudah dilakukan Peme-
liharaan sesuai mekanisme
dan prosedur, Penggantian
alat dan cara Pemesanan.

"Untuk dua alat ini sudah
Droses pemesanan di Jakarta
dan Malaysia. Dalam waktu
dekat sudah datang. Kami
harapkan bisa kembali nor-
mal," ucapnYa'

Tidak hanYa disebabkan
dua alat mesin rusak. Kendala
lain yang dihadaPi merealisa-
sikan capaian target retribusi
narkir. v-akni hasil temuan In-
spektorit Provinsi' Dikatakan'
empat objek sasaran retribusi
ou.iit hilang, sePerti APotek
i.{anuska, depan rumah Budi-
arta. rumah makan babi gul-
ine Perean, dan dePan Bank
Mindiri Kecamatan Tabanan'

Hilansnva potensi ini karena
berubitr menjadi objek Pajak
oarkir vane dikelola Badan
k"uutte"tt Daerah (Bakeuda)'
Padahal di empat objek ini
potensi pertahun daPat dari
retribusi parkir mencaPai RP

350 iuta.
n-egitu Pun diakui Camat

Seleriadeg Timur, masih
ada rasa enggan masYarakat
menuiu mesin Yang telah
disiap-kan untuk melakukan
p"-buy."an Parkir. Demiki-
an iuga sosialisasi atau ke-
sadarin masYarakat meng-
sunakan kartu elektronik
irasih rendah. "Ini Yang kami
bahas dalam raPat evaluasi
Selasa kemarin. RencananYa
kami berkoordinasi dengan
BI untuk menggencarkan
oembavaran dengan kartu
elektronik," terangnYa.

Darma Putra menambah-
kan. intensitas kenaikan tar-
eet pajak dari sebelumnYa
[p s,S miliar di tahun 2019
menjadi RP ?,02 miliar di ta-
hun ZOZO ini, saYangnYa tidak
diimbangi tambahan objek,
iustru malah ada Penguran-
gan objek. "Meski demikian,
f,al itu tetap meruPakan ke'
waiiban kami untuk mencaPai
taieet. Sudah Pasti harus
keria ekstra keras. TiaP bu-
lan'kami lakukan evaluasi"'
pungkasnya.

hilangan objek, ada euenttet-
hntul sePerti upacara ngaben,
pamelastian dan Permintaan
itt.""""t"t melaliukan drak'
arakan meminta Pengosongan
areal yang dilalui," Pungkas-
nya.(bit)
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us LPD Desa Pakraman Gerokgak

Dilimpahkaqke TiPikor

Denpasar (Bali Post) -
Jaksa pemrntut umum (JP[I)

dari Kejari Buleleng sudah me-
limpahkan berkas dakryaan ka-
sus dugaan korupsi tPD Desa
Pakraman Gerokgak, Buleleng'
dengan tersangka Komang
Rzui Purtajaya. "Berkas sudah
kimi limpahkan ke Pengadilan
Tipikor Denpasar," ujar KasiP-
idsus Kejari Buleleng WaYan
Genip. Rabu (122) kemarin.

A[as pelimpahan itu, jaksa
tinggal menunggu jadwal si-

dang dari Pengadilan TiPikor
Denpasar. SebelumnYa,
Ketua LPD Desa Pakraman
Gerokgak, Buleleng, Komang
Agus Purtajaya, ditetaPkan
sebagai tersangka oleh Pe-
nvidik Pidsus Kejati Bali. Dia
ai<hirnva ditahan Kamis (16/1).
Dia diduea melakukan tindak
pidana kredit fiktif nasabah
seiak tahun 2008 samPai 2015.
Nilai kerugian dalam Perkara
ini mencapai RP 1,264 miliar.

Setelah melakukan Pemang-

gilan, tersangka langsung di-
iahan. Bahkan penyidik Pidsus
Keiati BaIi langsung menggir-
ine tersangka ke Kejari Bule-
leie untrrl< dilakukan PelimPa-
haritahap II, yakni penYerahan
tersangka dan barang bukti.

Kaiati Bali Idianto mem'
benari<an pihaknya telah me-
nahan tersangka Ketua LPD
Gerokgak.'Atas Perbuatan ter-
sangka tersebut diduga mentm-
bulkan kerugian negara sebesa-r

Rp 1,264 miliar," katanYa.

Sebelumnya, tim penyidik
menemukan bahwa di Desa
Adat Gerokgak, Buleleng,
dalam kurun wektu 2008
hingga 2015 pengurusl,PD
melakukan pinjaman uang den-
gan semena-mena. Yakni Para
pengrrus LPD mengambil uang
LPD dengan cara kasbon. Den-
gan banyaknya kasbon, hingga
terakumulasi jumlah uangnya
cukup banyak. Melihat situasi
itu, kasbon kemudian dialihkan
oleh pengurus LPD menjadi

kredit. Jelas kredit ini tidat
sesuai pmsedur.

Di sinilah perbuatan mela-
wan hukumnya, karena pen-
gurus LPD tidak bisa mengem-
balikan atau membayar.
Atas perhitungan BPKP Per-
wakilan Bali kerugianya RP
1,246 miliar. Dalam tahaP
penyelidikan, sambung jaksa.
ada pengembalian sekitar
Rp 860 juta. Tidak menutuP
kemungkinan di kasus ini ada
tersangka tain. (kmb37)

Edisi
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aJuru Desa Adat I(ubutambatrtan
Serahkan ke Pemprov dan Pemkab

Singaraja (Bali Post) -
Pembahasan lahan yang

akan dibangun bandara baru
di Desa/Kecamatan Kubut-
ambahan kembali mencuat.
Desa Adat Kubutambahan
sebagai pemilik tanah me-
minta bantuan Pemprov Bali
dan Pemkab Buleleng untuk
menyelesaikan persoalan
pelik atas status pengelolaan
aset tanah adat tersebut.

Keputusan itu terungkap
\etil*i. p r o j u ru mbn ggelar po ru-

man dt Pura Desa Adat Kubut-
ambahan pada Senin (10/2) sore
hingga malam lalu. Paruman
ini tertutup dan pecalang di-
tugaskan berjaga-jaga di depan
pintu masuk pura desa.

Rapat itu dihadiri Wakil
Bupati Buleleng dr. Nyoman
Sutjidra, Sp.OG., Kepala UPT
Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan Aset Pemprov
Bali Ketut Nayaka, Bendesa
Adat Kubutambahan Jero
Pasek Warkadea. dan Kadis

Perhubungan Buleleng Gu-
nawan Adnyana Putra.

Wakil Bupati Buleleng dr.
Nyoman Sutjidra mengatakan
rapat ini menyamakan per-
sepst prajuru desa adat terkait
rencana pembangunan ban-
dara internasional. Terkait
lahan yang disewakan oleh
desa adat sejak 1991 sampai
2091 kepada FT Pinang Prop-

sub fiSagiarn Humas & TU B[]K perwakilan provinsi Bali

pemkab. Ini berdasarkan Per-
da No. 4 Tahun 2019, di mana
pembinaan terhadap desa
adat dilakukan oleh gubernur.
"Prajuru adat sudah kompak
dan tidak ada masalah, dan
sehati sekata mendukung
penuh rencana pembangunan
bandara ini," katanya.

Sementara itu, Bendesa
Adat Kubutambahan, Jero
Pasek Warkadea, mengatakan

rena antaranya telah disewakan
Kita kepada PT Pinang Proper-
b se- tindo. Penyewaan ini sesuai
.tara hukum adat yang sah sejak
Iang 1991. Masa sewanya juga
bisa telah diperpanjang tiga kali
ur," dan berakhir pada 2091 men-

datang. Sejak disewakan,
i lahan itu belum digarap oleh

ngan, pihak penyewa. Padahal, PT
milik Pinang Propertindo beren-
han cana akan mebaneun hotel
dara dan tempat wisata lainnya di

) hbktar di lahan tersebut. (kmb38)&-membahas rencana pemban-

Edisi

adaf difasilitasi pemprov dan' haknva menve*hlqh L-^-^ r
-.'---



$_l')
,.;i.,1K,,ii1.,

'tr$i-,w#'\.s,/
*:>*

sub fl':iagian Humas & TU Br]K perwakilan provinsi Bali

tl RADAR BALI tl TRIBUN sAl-t dsdg rrOST U NUSA BALI
r

Komisi If DPRD Badung lQtnker
ke Diskes Kota Surabaya

MENINDAKLANJUTI
rencana pembuatan aplikasi
android di bidang kesehat-
an, Komisi IV DPRD Badung
melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke Dinas Kesehat-
an (Dinkes) Kota Surabaya,
Senin (10/2) laiu. Kunjungan
yang dipimpin Ketua DPRD

. B4dung I Putg Farwata
diilampingi Ketua Komisi
,IY I Made Sumerta beserta

.,; '{nggota Luh Gede Rara Hita
i Sukma Dewi, Nyoman Gede
t Wi{adana, Luh Gede Sri Me-
r diastuti, Ketut Suweni, Luh' ,Sekarini, Made Suwardana

dan f Gede Aryantha, serta
juga dihadiri Kepala Dinas

,Xesehatan Badung, dr. Ny-
.' .omhn Gunarta.;' i Ketuh Komisi IV DPRD

'Badung, Made Sumerta,
.1 mengatakan pihaknya sen-
' gaja memilih kunker ke Di-

nas Kesehatan Kota Suraba'
ya yang telah memiliki aP-
likasi di bidang kesehatan,.
"Kami ingin mengetahui
bagaimana sistem aplikasi
kesehatan tersebut, agar
bisa kami terapkan nantinYa
di Badung. Sejalan dengan
program smart citi Yang
juga diterapkan di Kabu-
paten Badung," ujarnYa.

Sumerta menambahkan,
kuniunqan vang diterima
Kep-ala Bidattg PelaYanan
Keiehatan Kota SurabaYa
dr. Sri Setiani, juga sebagai
ajang silaturahmi bertukar
pit i*" program kesehatan
unggulan di SurabaYa'. "APa
kelebihan Program kese-

KUNKER - Ketua DPRD Bod'ung I Putu Porwata d.id.am-
pingi Ketua Komisi MPRD Badung I Made Sumerta
melakukan hunjungan kerjo (kunker) ke Dinos Kee-
ehatan (Diskes) Kota Surabaya, Senin (10/2).

hatan di Surabaya supaya
bisa nantinya kami contoh
dan terapkan di Badung,"
kata Bendesa Adat Pecatu
tersebut.

Nyoman Gede Wiradana
yang mendampingi Sum-
erta menambahkan, Badung
merupakan daerah pari-
wisata dunia- yang san-gat
rentan tertular Penyakrt.
Seperti misalnya penyakit
yang sedang heboh dan di-
perbincangkan dunia, yakni
Corona. "Jadi aplikasi ke-
sehatan ini sangat Penting
dibuat oleh Badung. Untuk
mempermudah masYarakat
kita mengetahui informasi
bidang kesehatan di Ba-
dung,'- kata politisi PDI
Perjuangan ini.

Pada kunker tersebut,
. Kepala Bidang PelaYanan

Kesehatan Kota Surabaya,
dr. Sri Setiani menjelaskan,
aplikasi kesehatan Kota
Surabaya diberi nama E-
Health. Dikatakan, E - H ealth
merupakan aplikasi sistem
informasi kesehatan Kota
Surabaya yang bisa diak-
ses melalui android. Mulai
pendaftaran pasien hingga
sistem rujukan online bisa
dilakukan melalui aplika-
si tersebut. "Tidak hanya
rumah sakit, puskesmas
pun bisa diakses di aplikasi
ini. Tanpa harus menunggu
lama, masyarakat bisa daft-
ar online dulu dan mengecek
rumah sakit atau puskesmas
mana yang mau mereka
datangi lewat aPlikasi ini.
Tujuannya agar tidak me-
numpuk di salah satu titik,"
terangnya. (ad285)
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DPRD Badung
Kunker ke Surabaya

Sunarta mengatakan Suraba-
va dalam beberaPa tahun
Lerakhir berhasil mengem-
bangkan wilayahnYa dari sisi
infristruktur. Untuk itu, Perlu
kiranya Badung belajar lebih
banyak mengenai Penanganan
banjir di SurabaYa. "Sebelum

datang ke sini (SurabaYa -

red). kami sudah melihat
penataan SurabaYa' Lingkun-
eattttya begitu bersih. sungai
Iiaukudu simpah. bagus tidak
ada banjir. Untuk itu, tentu-
nva kami di DPRD Badung
harus banyak belajar dari
Surabaya," ujarnya.

Selain itu, kata Made
Sunarta, Penataan aset di
Surabaya juga tertata raPi
tidak ada kawasan khususnYa
aset pemerintah Yang ter-
benskalai. "Banyak hal Yang
perlu kami pelajari dari ke-
berhasilan SurabaYa menata
kotanya," ucapnya'

Ketua Komisi II DPRD
Badung, Gusti Anom Gu-
manti, dalam kesemPatan itu
menanyakan Penataan ta-
man dan sungai di SurabaYa,
sehingga terlihat raPi dan
bersih. "Surabaya memiliki
taman yang sudah mendunia
dan banyak. Ini tentunYa ti-
dak terlepas dari kebersihan
sungai, karena saYa melihat
banyak taman di semPadan
sungai bahkan setiaP sudut
ada tamannya. Kalau dari segi
penganggaran Derapa persen
dari APBD, karena taman
tidak cukup hanya disiram
tapi maintenance-ny a juga,"
terangnya.

ill

SEBAGAI daerah tujuan
pariwisata dunia. KabuPaten-Badung 

kerap dilanda banjir
ketika musim hujan tiba.
Tak hanya itu, Badung se-
bagai kabupaten terkaYa di
Bali juga perlu melakukan
penataan aset, sehingga Pen-
anganan banjir dan Penataan
aset di Gumi Keris tertangam
denean baik.

Gluna mencari solusi atas
permasalah tersebut, wakil
iakvat di DPRD Badung khu-

",titvu Komisi II dan III
DPRD setemPat melakukan
kunjungan kerja (kunker)
ke DPRD S.urabaYa, Senin
(10/2) Ialu. Turut hadir Ket-
ua Komisi II I Gusti Anom
Gumanti beserta anggota
vakni I Nvoman Dirga Yusa.
i Wuvatt 

-Luwir 
Wiana, Ida

Baeus Made Sunartha' I.B.
AIi[ Area Patra, I Gusti La-
nang Umbara, IGA Agulg
Inda Trimafo Yudha, I NY-
oman Karyana, I NYoman
Suka, I Made WijaYa, serfa
Ketua Komisi III Putu Alit
Yandinata, beserta anggota
I Nyoman Satria, I WaYan
Sandra, I Made Suryananda
Pramana, I Made Yudana, I
Nvoman Graha Wicaksana,
Ni Komang Tri Ani, I Gusti
Ngurah Shaskara, dan I Made
Retha.

Kehadiran jajaran Komisi
II DPRD Badung yang diP-
impin Wakil Ketua II DPRD
Badung, Made Sunarba diteri-
ma Ketua Komisi D DPRD
Surabaya, Khusnul Khotimah.
Dalam kesempatan itu, Made

CENDERAMATA - Ketua Komisi'IU DPRD Badung I
Putu AIit Yandinata menyerahhan cenderamota hepad.a
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah
d.alam hunker DPRD Kabupaten Bad.ung ke Surabaya,
Senin (10/2).

Ketua Komisi D DPRD
Surabaya Khusnul Khotimah
mengatakan, pihaknYa mera-
sa sangat terhomat mendaPat
kunjungan dari jajaran DPRD
Badung. "Kami merasa ter-
hormat mendapat kunjungan
dari bapak dan ibu rekan
kami di DPRD Badung. Kami
di Surabaya memiliki APBD
mencapai Rp 10 triliun lebih,"
katanya.

Dikatakan, dana APBD
yang dikelola difokuskan pada
pembangunan infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan.
"Untuk program infrastruk-
tur khususnya penanganan
banjir, kami lakukan den'
gan menata sungai. Selain
ada satgas kebersihan, kami
mendorong program sosial

promotif preventif agar warga
tidak membuarg sampah ke
sungai dengan melakukan
kerja bakti. Sampaf yang
dihasilkan dikelola rlcnjadi
Iistrik," paparnya.
, Kendati demikian, kata
Khusnul Khotimah, pihaknya
mengakui tidak mudah men-
gubah mindset masyarakat
untuk menjaga lingkungan
dengan tidak membuang sam-
pah sembarangan, terlebih ke
sungai.'Awalnya tidak mudah
mengarahkan masyarakat
untuk menjaga kebersihan.
Tapi ketika meraka kebanji-
rqn, mereka merasakan lebih
sulit, karena itulah mereka
mau berubah," katanya seraya
menyebutkan Surabaya memi-
liki S0lebih taman. (ad28a)
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Polisi Dalami Dugaan ''/

Pungli di PasLr Payangan
Klian.. Untuk Pengelola.an

Gianyar (Bali Post) -asih 
mendalami kasus dugaa-n pungutan liar (pungli) di ditetahkattkeT'PMdiBagian

Polres Gianvar T:::" S:*::'i"K;";;;;;".u"i.'-"ya diamankaT.pgtl?i l:1T'"t'jj,;iff#unuuaua.pasar umum p.vrrrJlr. Naq.,1, r,x"frJiJ,if;;b"i;-;;"liir"'i"tii."-pdri"i x"u-""un' Kebetulan LPM

dalam kasus ini aktriinya tidak ai!t1l'S""'""It'ar"t"""?J"fr"rtliiGiiiggil itu atas nama Wava

menyatakan bahwa r K..r,a ,r,"".,p.k.r,-p'ffiFTP-Ifu'?::: l^-"ii"?d.;;iE--qi i:f:l':t'l;""i;Yii$ *::ffit
tugaskan melakuk#fi;ffiffi"iJ"r"rri"" sI< pengakatan LPM desa tersebut' 'i!ii'u^;;; 

.*lam tugas di

Dikonfirmasi selasa (11/2) gan - red). seolah-olah orang gih,I Nyoman surata me- i^pu"gt""'Termasuk salah

kemarin, Kapolres cii"V^i' iijustifikasi -"i"r."r."" rff "v"rir.ri. 
iiu^""" u"["" p"u- "ul,,niu 

Kasna vang dimuat

AKB' Dewa Made Adnyana kat_anya. -"":ilit;;;l;' pria yang auru* sK itu' rntinva' kalau

menga!3kano""^h""##;il1 
"-ri1"-":'-"i"f"llgi"T,:i #git$nt*l"l-i,m t#wH"J3liill;,i+fifrlf:Tu"s '"itill,';tfflifi::;;i#"i; ;o;'{j!'1i,"fi;;;; \}Sff u't5l;S:lg#nou.' 
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y.:r,"-, :'""m ll*ltj,:i f#fl *$ffiil1"1-3t ffi ;ii iFrurl"s""" "i t 1".' sul v a n g

riT;tH"*ffi1.hr'+il:f#;ffiiilri ar rt$*Hi+3.** :ix##"Tff r
'S 

*ut" *"tti -b uhLutt,.P""

ffi ioB5illdffi 'oi,i,???r:1g::eS"J,'F*"1*TiL1l
np idtilq Per hari'r-

namun Polisi
ilil"t,;e"_tt:::_",di1":$tlilBtf" jl.il?,\""iiiJ#.
nomornya saya lupa' I

r-....^h o,to', riinr .o"U"t"l kanhasilrapatbersamapara

L""g""ti sistem pengelolaan prhaknya suoan r'u'Jrav-
.rooo ,,Ter.kait penoapJan iran data, apabila petu-gas
desa-. 

,'Terkait pendapatan KaIr u.aLa, ayavrrq v"--o--
oori rlesa. artinva "r,i""iii kepolisian.m"TPillhlil:asli desa, artinYa- otonomr
i*'" I ii3; - 

^ "ill i' i : 3: ""H 
^ 
l{l,r i 

=g{ 
i*l 5" **l;iii^l;"i',ilf'1";;"#;;fi;r*[tt:];*l*::f *Xffikewenangan oesa rn^enB,aLur :"'1-^* ,'-'--- karena ranah

dut rn".!u"us b-erdasarkan lll-11*i";t"L.iLqn kena.aflil ffl'T:Xi ff;ff"#ffj: ;:r:li:i:,r^::::Ian kepada

yang berlaku ."K?T] il;;;;""d;,'i ulai perbekel kan hasrl rapaf, Dersarrra Prua

+^*il.ih vqn,, rencanany;"li;; f"a. gutt g' i'sesuai Pgtli:
ir*ll*'rgJ;ruT'"t#fi fi # 11s?"'-xi:"1#: {;;iil;;Iil taiggal 14 Februari {3"c dl::-to,l:?

'-o-.lorqns- 
'65 p"tt"tt dari pungutan-P-o'

mendatang.-'3$l;?l*;"""gaskan' pung- ;"";-;;;t" dan sedagainva"'

'- itrr crrdah dimuat dalam Jelasnya' L^--
"tJJitit"."a.rt 

f,imuat dalam jelasnya'

-^-^+ri,dn ,roca Te '".t;;;;: 
oi"ittggottg soal kasus ber-

;;;;t*; desa' Ia menjabar- Drsrnggung soar Kasuu uq-

L-- "otalqh terbit UU ffini;t g"fit' 
-S;tiut.^ 

"t"'lq"l?hl11iran, setelah terbit UU Nomor gullr' Duraua rrr''vErq'Ir^u^r

6 Tahun 2014. ada p"rr"JiUu" !"p"""h"V^ ke. polisi. Nam-un

-o-oonei sistem o".ts"loiu;" pihaknva sudl\ -"lJlll^

i,"oi?tlo"ut saja' Ada-pendalamal 
Yanq

Iain yang Perlu-Kamr
lakukan dalam kasus
ini," jelasnYa. . .

Sementara rtu'
mantan Perbekel

MeIing-

jelasnya.
3"J""i Permendagri, ka-

AKBP Dewa Mad'e Ad'nYano

oenvidik," tegasnya'- 
denerti diberitakan sebe-

,.,ffi :l\ff;;"?ilfr" Btri; ; yT,* t" 1.SLl,1tffi"$fi;
i"it"tt yan"g rnasuk dalam berusra 4u tanun lrlr uruatr5^av

L.--ion .teri RIIMD""';;i;il "uut 
t"auttg memungut peda-

b;eL*; "a^"i guNaoes sejak saat se-dang memungul lrcua-

roJg. DitamU"frt".,, ,iitiu gang di-Pasdr Senggol Pav-
idiA. litu*bahkan, nama gang dr rasar DerrH'Fur 

,r-ra1:

ffi;;;;;fberdasarkan angan' Kasna'vang trnggal 01

r- - ^:r -^'.^+ l'araamo 
""?iii" 

ga"nla" Griva, Desa Melinggih'ffiJild;il;;;-Bitd"" 9ryt9:YtX".l*"tu" PaYangan itu bisa
rn"t**P"tlu.t u".tg hingga
jutain rupiah. (kmb35)

masih tetaP
melakukan
pendalaman
penyelidikan.
"KesamPrng-
kan dulu bi-
cara bahasa
OTT (OPerasi
TangkaP Tan-
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Rp 35 Milia
Antaskan Pembangunan

Termaga Cruise
Tanah Ampo

Amlapura (Bali Post) -
Pembangunan proyek der-

-maga cruise di Tanah Ampo,
.Kecamatan Manggis hingga
kini belum dituntaskan akibat
kekurangan dana. Untuk menun-
taskan pembangunan dermaga
tersebut, Kantor Syahbandar
Otoritas Penyeberangan (KSOP)
Pelabuhan Padangbai perlu ang-
garan sekitar Rp 35 milliar.

Dikonfirmasi. Jumat (2812)
. kemarin, Kepala KSOP Pelabu-'han Padangbai Ni Luh Putu
Eka Suyasmin mengatakan, es-
timasi anggaran tersebut untuk
menuntaskan dermaga cruise se-
cara keseluruhan. Di antaranya
pembangunan dermaga ponton,
pengerjaan breahwater dengan
volume sekitr 900 meter kubik,
pengawasan dari supervisi dan
utilitas, pengerjaan breakwater
tetraport 5,7 ton sekii ,r 200 unit

dan tetraporl 8 ton sekitar 300
unit. Volumenya kurang lebih
900 meter kubik. "Kami masih
perlu dana sekitar Rp 35 milliar
untuk menuntaskan dermaga
cruise." ujarnya.

Terkait kekurangan dana itu,
kata Eka Suyasmin, pihaknya
sudah mengusulkan kekuran-
gan ke Kementerian Perhubun-
gan, tetapi tak di-ACC. Kendati
demikian, pihaknya sangat ber-
harap kekurangan bisa direalisa-
sikan pada tafun anggaran2O2l
mendatang. "Tahun ini tidak ada
alokasi anggaran untuk peny-
elesaian .dermaga. Pada tahun
anggaran 2020 ini, pemerintah
pusat fokus untuk pembangu-
nan Dermaga Sanur, Semoga
tahun berikutnya dianggarkan
sehingga proyek segera bisa di-
tuntaskan dan tidak mangkrak,"
tegasnya.

Menurut Eka Suyasmin, der-
maga cruise sebenarnya sangat
urgen untuk menopang pereko-
nomian masyarakat. Makanya,
warga setempat sangat meng-
harapkan dermaga bisa seCepat-
nya beroperasr.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, pengerjaan Dermaga Cruise
Tanah Ampo dimulai tahun 2012
lalu. Anggaran yang diberikan
sekitar Rp 49 milliar lebih.
Pengerjaan tahap I meliputi
pmasangan tiang jetty ramdor,
dan breakwate r. P engerjaan
dimulai 21 Juni 2017, dan me5r-
galami keterlambatan. Penger- ,

jaan dilakuka.n dari tahun 2017
hingga 2018. Sementara untuk
pengerjaan dermaga cruise ta-
hap II dilanjutkan akhir Juni
2019 dengan anggaran sekitar
Rp 28,9 miliar untuk pengerjaan
breakwater. (kmba1)

fi.r



.9-fj
,#}c\r.w Sub Bagian Humas & TU BPK Perwakilan Provinsi Bali

./

x
tr RADAR BALI tr TRIBUN BALI EIEALI POST N NUSA BALI

Eksekutif Didesak Perbaiki
Drainase di Jalan

Gianyar (Bali Post) -
Hujanlebatyangmengguyurw.ilayahKabupatenGiany.arseja}'beberapa

bulan lalu sering xifi--uit-i"ir banjir pada sejumlah ruas ialan' Salah satu pe-

nvebabnya adalah f"Ji"i drainasl Vi."i l""it dan rusak, seperti yang terjadi

ii #il;iffi;;;il;-il;;; 4"a""!, 4dcariatan ubud. Hal ini mendapat sorotan

kritis dari anggot" offrn ci.;t;; i Ketut Karda, Rabu (2612) kemarin.

Kardameng4takan,ban-Tidakhanyaitu,kon.-.sepertisaathujanlebat
jir di sepanjang Jalan Rava gisi trolg]iJ-aig ""t"ft:"ga Selasa Q\lL\lalu'volune air

Andong menJaclr peman- kerap mengn"frlfut alirin yang meluap di-{tlT,!1lq
;;;;;;ili" setiap il;; ui'. puau diainase. Belum Andong sampar setrnssr

huian. Kondisi i"l ii"r"ii irgii,"r*J.t't.-t-p"n'''"n- lutut oians dewasa' Kon'

akibat volume air hujan gendap paoa drainase, se- disi ini banyak dikeluhkan

;;;s';;i;;ihi ["p;;ii;, iri.geu menyumbar aliran warsa,khususnvapenssuna

drainase o,,"pu^l*ri'j"tiri ;i;'U;ih"j'u".-l;t"t"t"-" jalair vane melintas' Bah-

tersebut. "Hampir -."tlup alira! ^i" iuli G;;t;;c' katt'teittmlahp"-1ry"$1:13"

huian, di sepanjang;;i;; i"g"ttut^ttg' itu biasanya motor harus menepl' karena

Raya Andong "i" *"t".,?i,; ;;1;?1. ai 'lh^" Rava An- takut dengan tingginva air

katanya. 'ruav' e;;;,"'k;;y^. yang meluap ke jalan raya.

Hal ini juga disaYangkan
sebab di seputaran lokasi
tersebut menjadi akses lalu
lintas wisatawan.

Menyikapi kondisi ini'
Karda mengaku sudah ber-
ulans kali berkoordinasi
dengin Dinas PU Provinsi
Bali. Pihaknya mengajukan
permohonan agar Pemerin-
iah segera merevitalisasi
drainase di sepanjang jalur
tersebut. "Kami mengusul-
kan agar drainase diPerlebar
dan diperdalam. sehingga
saat hujan bisa menYalurkan
lebih banyak air," katanYa.

Saat koordinasi terakhir
dengan Dinas PU PemProv

RayaAndong'

Bali, Karda mendaPat in-
formasi bahwa perbaikan
trotoar di sepanjang Jalan
Rava Andong sudah diang-
erikuri Rp 12 miliar. "Baru
tadi diinfokan. Sudah diang-
garkan Rp 12 miliar untuk
perbaikan trotoar sePanjang
2.5 kilometer. Saat ini masih
dalam tahap lelang," katanYa.

Karda berharap Proses ad-
ministrasi segera dilakukan,
sehingga perbaikan drainase
bisa secepatnya dikerjakan.
"Ini harus segera diker-
jakan, karena banjir setiaP
huian di kawasan tersebut
sudah berlangsung sejak-
lama," tegasnya. (kmb35)
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Pemberdayaan Lembaga
Perkreditan Desa ILP-LPDJ
Buleleng melakukan Pen-
gawasan dan Pembinaan
lepada LPD Gerokgak dite-
*ukan selisih antara ak-
tiva dan Pasiva sebesar RP

1.416.236.334.
Perbuatan tersebut telah

memperkaya diri Pribadi ter-
dakwa, para Pengurus oan
oara karyawan' RinciannYa,
ierdakwi Rp 548 iuta, saksi
Made Sudarma RP L16 iuta,
r1!l D"ry_Ietut Masmuni RP

Eks Ketua LPD Gerokgak Disidang
* Tilep Dana Nasabah RP 1,3 Miliar

DENPASAR, NusaBali
Mantan Ketua LPD Gerok-

qak, Kecamatan Gerokgak,
-Buleleng, Komang Agus Pu-
trajaya, 35, Yang meniadi ter-
dakwa kasus dugaan koruPst
Rp 1,3 miliar menjalani sidang
perdana di Pengadilan TiPikor
benpasarl Selasa (25l2).

Dilam dakwaan Yang diba-
cakan Jaksa Penuntut Umum
(f PU) AA Gede Lee Wisnhu Di-
puteia menyatakan terdakwa
diduga menileP uang nasabah
bersama Pengurus dan karY-
awan LPD untuk kePentingan
pribadi. "Terdakwa bersama
pengurus dan karYawan men-

eunik"n uang nasabah untuk
kepentingan Pribadi. CaranYa,
mereka melakukan kas bon
di kasir. Kemudian kas bon
dicatat dalam buku khusus
vans dipegang secara ber-
laniian'otett saksi NYoman
[.'titit aan dan saksi DaYu Ketut
Masmuni," ielas IPU dalam
dakwaan.

Lalu pada 2015, jelang Hari
Rava Galungan dan Kunin-
gan, Hari RaYa ldul Fitri dan

ienerimaan siswa baru, teriadi

benarikan tabungan, dePosito
iecara besar-besaran' Nalnun
nasabah tidak bisa menarik
tabun gannya atau dePositonYa'
kareni saai itu kas LPD kosong.

Hingga akhirnYa Lembaga

TERDAKWAKomangAgussaatkonsu|tasidenganpenasehathukurtrnya

9" T "'o1 9 9l 
e,e n 

9a 
a i t a 

1]'_pl*.l 
D *ry :1| e)a s a 

izs 
t zt

76.550.000, saksi NYoman Mi-
lik Rp 230.529:000, dan [Alnt)
Gede Gelgel Rp 154.145.000.

"Perbuatan tenlakwa Konr:'

ang Agus PutrafaYr bt't sutlta
dengan pengurus ddill<:rr Y"

awan telah mengakibatkarl
kerugian negara cq LPD Desa

Pekrlman Gerokgak sebesat
Ro 1.264.686.000. ltri ber'-
disarkan laporan hasil Perhi-
tungan kerugian negara oleh
BPKP Perwakilan ProPinsi
Bali," papar faksa Wisnhu Di-

quje.a. @; rez
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127 Desa Ajukan Arnprah Dana APBDes

SINGARAJA, NusaBali
727 desa dari 129 desa

di Kabupaten Buleleng telah
mengajukan amprahan pen-
cairan Alokasi.Dana Desa
(ADD). Amprahan dana terse-
but potensial cair Senin pe-
kan depan. Saat ini dokumen
pengamprahan masih dalam
proses verifikasi.

Data pada Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Kabupaten Buleleng,
Selasa (25/2), dari 129 desa
di Buleleng, tinggal dua desa
yang belum mengajukan am-
prahan. Dua desa itu yakni
Desa Banjar Asem, Kecama-
tan Seririt dan Desa Puncak
Sari, Kecamatan Busungbiu.
Kini seluruh dokumen ampra-
han dari !27 desayang masuk
ke Dinas PMD, masih dalam
verifikasi, sebelum diaiukan
ke Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah (BP-
KPD). "Masih kami verifikasi
semuanya. Biar tidak bolak
balik, memang ada kesala-
han sedikit soal konsidran
saja," terang Kepala Dinas
PMD Buleleng Made Subur,

melalui Kabid Pemerintahan
Desa (PemdesJ I Gusti Ngurah
Putu Mastika, dikonfirmasi
kemarin.

Menurut Mastika, bila se-
luruh dokumen amprahan
sudah sesuai ketentuan, maka
dokumen amprahan tersebut
diajukan ke BPKPD. Nanti,
BPKPD akan mencairkan
lewat dana transfer lang-
sung ke rekening masing-
masing desa. Diperkirakan,
pencairan nanti mulai Senin
pecan depan. "Sambil men-
unggu desa-desa yang belum,
dokumen amprahan yang
masuk kami verifikasi. Nanti
biar sekalian kami ajukan ke
BPKPD," katanya.

Diyelaskan, ADD salah
satu sumber dana APBDes,
disamping Dana Desa dan
Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi. Untuk ADD, proses
pengamprahannya dilakukan
setiap bulan dengan jumlah
telah ditentukan sesuai perhi-
tungan dalam setahun. Kemu-
dian DD, pencairan dilakukan
dalam tiga tahap, dimana
tahap pertama sebesar 20

persen paling cepat di bulan
Januari, dan tahap berikutnya
masing-masing 40 persen
dari total DD yang diterima
oleh masing-masing desa.
Sedangkan Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi dicarikan
dalam 3 bulan sekali. "Kami
di PMD hanya memfasilitasi
dalam artian memverifikasi
amprahad. Kalau semuanya
lengkap, untuk ADD kami aju-
kan ke Bendahara Keuangan
Pemkab, sedangkan DD, apra-
hannya kami ajukan ke KPPN
IKantor Pelayanan Perbenda-
haraan NegaraJ," jelas Gusti
Ngurah Mastika.

Mastika mengakui, sum-
ber gaji dari Perbekel dan
Perangkat Desa (Kaur, Sek-
des dan Kadus) berasal dari
ADD. Besaran gaji Perbekel
dan Perangkat Desa, masing-
masing desa bisa berbeda,
tergantung dari jumlah ADD
yang diterima oleh masing-
masing desa. Gaji perangkat
desa saat ini, minimal sebesar
Rp 2.050.000 per bulan. Se-
dangkan gaji Perbekel diatas
perangkat desa.:s- k19
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Terkait Viralnya Tarif parkir Membengkak .,

PD Parkir Sidak

Parkir memperoleh keterangan
bahwa kejadian tersebut karena
kesala.han dari petugas parkir
yang bertugas saat itu yang
bernama yosevina Dava lingal
Dimana petugas tersebur saat
menerima karcis parkir dari
pelapor. sebelum m-enginput ke
srstem clengan perkiraan sendiri
mengatakan kepada konsumen
kalau untuk parkir dikenakan
total Rp 80.000. padahal ketika
diinput dalam sistem tarif yang
tertera hanya Rp. 60.000.

Kata Desak, saat menerima
protes dari konsumen petu_
gas parkir tersebut langsung
memohon maaf dan mem_
berikan bukti berupa foto
layar komputer yang berisi kan
Jumlan yang harus dibayar
sebesar Rp 60.000. "setelah
cross check bukti berupa foto

layar komputer yang berisikan
tarrt parkir yang- harus dibayar
olDenkan. kepada pengunj ung
rumah sakit, karena kebetitla;
saat itu alatprint bukti pem_
bayaran parkir di pintu keluar
sedang rusaki' kata Desak.

Terkait tindakan dari petugas
parKlr tersebut, petugas yang
oersangkutan telah diberikan
Surat Peringatan (Sp). Untuk
kedepannya, kata Desa[ kinerja
dari petugas parkir akan rerus
dievaluasi dan pihaknya akan
meningkatkan pengawasan
kepada rekanan ying Sekerja.

''pengawasan 
iuga akan dit-

ingl<atkan. Selain inr untuk kede-
pannya diimbau bagi masyarakat
pengguna jasa parki4 untuk lebih
memperhatikan biaya parkiryang
tertera pada karcis parkir dan
membayar sesuai dengan tarif

yang tertera. Apabila ada petugs
yang meminta tarif lebih dari
yang ter.tera di karcis, bisa lang_
sung melaporkan ke pihak HZ1
atau langsung ke pD parkir Kota
Denpasar akan langsung ditindak
regas;'Jelasnlxa

Desak menegaskan lagi bah_
wa untuk perparkiran di RSUP
Sanglah pengelolaan dilakukan
oleh pihak rumah sakit setem_
pat bekerjasama d ihakp_d L_ueKerrasama oengan pihak
HZL. "ttu diketola oletr itSUp
Sanglah bekeriasama dengan
perusahaan HZL, tetapi kar6na
kita bertanggungjawab atas
pengawasan penyelengga raan
perparkiran di RSUP Sanglah
dan mereka juga bekerjasama
dengan kami maka mereka
harus kami awasi terus,,, te-
gas Desak yang juga mantan
wartawan ini. 6 mis, ind

Sq$ttRSUP Sanglatr
Perparkiran di

RSUP Sangtah
pengelolaannya

dilakukan oleh
pihak rumah sakit

bekerjasama
dengan

perusaha an HZL.
DENPASAR, NusaBali

Pasca viralnya biaya parkir
membengkak yang diposting
oleh pemilik akun Faceboo[
!gv^a fr.asgtya, Sabtu (22/Z),
PD Parkir Kota Denpasdr ling-
sung melakukan inspeksi men-
dadak fsidak) terhadap rekan-
an ctan petugas parkir ke RSUp

Sanglah, Senin {24 / 2).Sidak ini
sexallgus untuk memastikan
proses terjadinya kenaikan
ranr parkir yang dialami pen-
gunjung rumah sakit tersebut.

Kasi P_elaporan dan pengad-
uan PD Parkir Kota Denpasa4
Desak. Made Ekaprastyawati
saat dikonfirmaCi, kemarin.
me.ngungk-apkan, piha knya
sudah melakukan tindak laniut
ke la,pangan terkait aeng;n
membengkaknya biaya paiki,
yang dialami salah satu nen_
gunjung RSUp Sanglah. Dengan
metaKul(an cross check lang_
sung ke RSUP Sanglah dan bei-
temu langsung pihak pengelola
oaram nat rni dengan Ahmad
Rafif Ridwan selaku supervrsor
dari perusah aanHZL.

Dari tindak lanjur lapangan
tersebut, Desak mengatai<an,.-pO
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MANGUPURA, NusaBali
Pembangunan SMAN 2 Abianse-

mal di Banjar Asemaq Desa Sedang

Kecamatan Abiansemal, sudah selesai

dan mulai ditemPati. Namun, sejum-

lah fasilitas pendukung di sekolah

tersebut belum lengkaP. Pemkab

Badung menianiikan bakal meleng-

kapi hsilitas di sekolah tersebutpada

tahun ini.
Hal itu disamPaikan BuPati

Baduns I Nyoman Giri Prasta saat

berkun]ungke SMAN 2 Abiansemal,

Senin (2412). BuPati didamPingi
anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus

Alii5ucipta, anggota DPRD Badung I

Made Sumerta,l Nyoman DirgaYusa,

dan Ni Luh Putu Sekarini, Kadis-

dikpora Provinsi Bali Drs Ketut
Nedrah Bov layawibawa, Kadisdik-
pJra Badung i t<etut widia Rstika,
'Camat 

Abiansemal IB Putu Mas

Arimbawa, serta TriPika Kecamatan

Abiansemal.
Bupati Giri Prasta menekankan,

Dembangunan di bidang Pendidikan
iudah mlniadi salah satu Program
nrioritar . "Dari awal kami sudah

mendata iumlah TK/PAUD dan SD di
Badung termasuk jumlah siswa dan

sarana dan prasarananya' Sehinggq

diketahui berapa dibutuhkan sekolah

di Badung'ujarnYa.
"Pembangunan SMAN 2 Abi-

ansemal meruPakan langkah konk-

ret yang telah diwuiudkan di 2019

dengan anggaran APBD Badung
sebesar Rp 57,8 milial karena se-

belumnya di Badung kekurangan
SMA (negeri, Red)i'imbuh BuPati

Giri Prasta.
Kendati saat ini bangunan SMAN

2 Abiansemal berdiri megah dan
berlantai tiga, namun sarana prasa-

Pemkab Akan Tuntaskan Fasilitas 
v

di SMAI{ 2 Abiansemal Tahun Ini

BUPATI Badung lNyoman Giri Prasta menguniungi SMAN 2 Abiansemal'

Senin (2412).

rana pendukung belum lengkap lahan dilakukan oleh tim appraisall'

sepertilaboratorium,perpusakaa4 KepalaSekolahSMAN2Abianse-

dan lainnya. Mengenai kCkurangan mal I Made Kupasada menyampai-

fasilitas pindukung ini, Bupati Giri kan apresiasi atas kunjungan Bu-

Prastamenegaskanikandiselesaikan pati Badung beserta anggota DPRD

nada tahun )020 ini. "Sava pastikan Provinsi Bali dan DPRD Badung

laboratorium, perpustikaan, dan serta dinas terkait ke SMAN 2 Abi-

penataan set<otitr digarap tahun ini ansemal' Pihaknya iuga berterima

l.ng"n tngg.ran Rp1+ mitiaC' tegas kasih atas terbangunxya seko-lah

nrpZti ,ri-l.ta lelaga Kecamatan SMA negeri di D_esa Sedang ini. "Saat

Petang ini. ini baru terisi 13 kelas dengan ium-

Seirentara, terkait usulan se- lah siswa 443 orang' Rencananya

kolahagardiwuiudkanialantembus di 2020 akan menerima siswa

Sedangl5l6sntkaja, kaiena saat ini sebanyak 11 kelas' Pembangunan

akes"masukiekbhh melewati pe- laniutan berupa laboratoriu.m'

rumahan, mendapat apresiasi dan perpustakaan sekolah, kantin' dan

Buoati Giri Prasa. Dia iangat men- penataan halaman," tuturnya'

aufrrntp.tU.nzunanialaritersebui KetuaKomiteSMANZAbianse-
,1erkaiClahn teirbus di Sibangkaja mal I Wayan Sudiarta iuga merasa

kami minta agar dikoordinaiikan bangga dan sebuah kehormatan

arngrn t"ty"htor Kalaupun nanti atas kehadiran Bupati beserta

aaa"tanatr masyarakat yang harus iaiaran yang akan memberi angin

dibelikami;ugiiapmembell--namun segar untuk kemajuan SMAN 2

dengan saiu cacatan pembebasan Abiansemal' 6 asa

tr_1n r"ll
u
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Gelapkan Paj?k,

Kakek 61 Tahun Disidang
DENPASAR" NusaBali

Seorang kakelg Sugianto, 61,
hanya bisa pasrah menjalani
sidang perdana di PN Denpasar
Senin (24/2) dalam kasus peng-
gelapan pajaksenilai Rp 153 juta.
Akibat perbuatannya, kakek ini
terancam pidana penjara selama
6 tahun.

Dalam dakwaan yang diba-
cakan faksa Penuntut Umum
flPU) I Kadek Wahyudi Ardika
disebutkan, Sugianto merupakan
Direktur Utama PT Wahyu Al-
wijaya bergerak di bidang iasa
pemasangan instalasi listrik me-
kanih dan furniture. Sejak januari
2016 - Desember 2016, terdakwa
dengan sengaja tidak menyam-
paikan dan tidak rnelaporkan
keterangan dengan benar pemo-
tongan pajak yang telah dipungut.
"Padahal terdakwa memungut
pajak penghasilan negara (PPN)

sebesar 10 persen dari kon-
sumennya," jelas fPU.

Selain tidak melaporkan PPN
yang dipungutnya,

Terdakwa juga membuat lapo -

ran PPN tidak benan Pada April
2016 dan Novernber 2076 ter-
dakwa rnembuat laporan nihil.
Faktanya, pada waktu tersebut,
terdal$a/a menerima pembayaran
dari rekanan terdakwa. Dalam
waktu tersebut terdala,va me-
mungut PPN sebesar Rp 51,7
juta. "Total PPN yang dipungut
terdalosa tapi tidak disetorkan
terdakwa ke kas negara sebesar
Rp 153,2 jutal'beber )PU.

Perbuatan terdakwa seb-
agaimana diatur dan diancam
Pasal 31huruf c, d, dan i, UU No-
mor 16/2009 tentang Ketentuan
Umum danTata Cara Perpajakan.
Terdakwa terancam pidana pen-
jara mal<simal enam tahun. @rrez
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Sengketa Lahan Kantor Desa Pengelatan

Ganti Rugi Pemkab
Ditolak Penggugat

SiNGAMIA, NusaBali
Sengketa lahan Kantor

Desa Pengelatan, Kecamatan
Buleleng, sempat dimediasi
oleh Pemkab Buleleng. Na-
mun, keluarga Nengah Konya
selaku penggugat mc'nolak
,solusl ganti rugi yang di-
tawarkan Pemkab. Hal itu
disampaikan oleh Asisten
Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Buleleng, Putu
Karuna yang dikon[irmasi,
Senin (2412) usai pelatikan
Dirut PD Pasar.

Dikatakan, upaya mediasi
dengan menghadirkan pihak
terkait dalam waktu berbeda,
dilakukan ketika sengketa itu
rnrcuk 1:nah hl-r.kl-r-trr. -Dala-rL-.

mediasi itu, Pentkab sempat
menawarkan ganti rugi kePa-
da penggugat. Namun, solusi
ganti rugi yang ditawarkan
tidak diterima oleh penggu-
gat. Penggugat, kata Karuna,
nrenyerahkan pada proses
hr-rkurn. "Sengketa itu sudah
pernah kami mediasi, rnaunya
kami ganti rugi lahan itu, sete-
lah itu kami hibahkan lahan
itu pada desa. TetaPi saat itu
pihak penggugat rnenyatakan
menyerahkan pada proses
hukum," kata Karuna.

Menurut Karuna, Pem-
kab BLrleleng dalam posisi
sengketa lahan Kantor Desa
Pengelatan hanya sebatas
mediator. Karena sengketa
itu oersoalan internal di desa
antara pemilik lahan dengan
pihak desa. "Ya girnana lagi,
kami ini hanya fasilitator
saia, kalau itu dieksekusi,
sekarang tinggal pihak desa
mencari solusi Yang terbaik.

Tentu kami juga tidak bisa
lepas tangan," ujarnya.

Sengketa lahan Kantor
Desa Pengelatan berawal
dari munculnya gugatan dari
keluarga Nengah Koyan ke
Pengadilan Negeri"(PNJ Sin-
garaja, Februari 2017. Nen-
gah Koyan mengklaim lahan
kantor desa yang berlokasi
di Ban jar Dinas Kajanan,
adalah lahan hak miliknya,
sesuai bukti kepemilikan
sertifikat No 113 yang terbit
tahun 1982. Dalam sertifikat
itu, luas tanah milik Nengah
Koyan keseluruhan tercatat
1.9 are, namun sekitar 3 are
dirnanfaatkan sebagai areal
K2.r1 f 1 y; f) e-s a. !e n rr.glala-n...

Atas penguasaan lahan
itu, keluarga Nengah KoYan
menggugat para pihak mulai
dari Kepala Desa Pengela-
tan, Camat Buleleng, Bu-
pati Buleleng, Gubernur
Bali hingga Menteri Dalam
Negeri IMerrdagri). Nilai
gugatan diaiukan sebesar RP

1.670.000.000.
Dalam sengketa itu, ke-

luarga Nengah Koyan selaku
pengungat menang di tingkat
PN Singaraja hingga Proses
hukum berlanjut ke tingkat MA
Kemudian pihak desa rnengaiu-
kan Peninjauan Kembali [P$
dengan melampirkan bukti-
bukti baru. Ternyata PK yang
diajukan pihak desa ditolak
oleh MA. Salinan putusan MA
atas PK tersebut sudah terbit
sekitar November 2019 lalu.
Itu berarti, lahan Kantor Desa
Pengelatan sah secara hukum
milik dari keluarga Nengah
Koyan. ''A k19
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Pamedek
mesti
hati-hati

. melint-
asi anak
tangga di
Pura Sad
Kahyan-
gan Lem-
puyang
Karena
banyak
yang
jebol dan
licin.

angkut material karena mesti ialan
kaki naik tangga. Misal hargi per
satu sak semen Rp 55.000, ongkos
angkuhya Rp 25.000. Begitu juga
ongkos angkut pasia satu trukyaig
harganya Rp 1,2 jua tambah ongkoiharganya Rp t,i jua'tambah ongkoi

lngqt lp 1,2 iuta. Syukurnya dari
Pura Telaga Mis hingga Pura pasar
Agung dengan mudah danatkanAgung dengan mu&h dapatkan
air sehingga tidak perlu lagi men-

Wayan Putu Aryawan takan,wayan ruru Aryawan mengatakan,
biaya paling mahal adalah untuk

Terakhir Pemprov Bali men-
8.f !88a$a1 untuk pembangunan
di P_ura.Sad Kahyangan Lempupng
Rp7 miliarrahun 2019 jehneKarF
Panca Walikrama. Dana itu aigil-
nakan untuk membangun bale going
dan bangunan pelengkap lainnya
di jaba Pura Penataran S;d Kahv-
angan Lempuyang. Ketua I panida
Pembangunan I Nyoman Jati juga
berharap Pemprov Bali membantu
anggaran perbaikan anak tangga
sehingga umat yang melaku[in
persembahyangan tidak menemui
kendala"'Apalagi musim hujan, jalan
menuju Pura PasarAzungdan pura
Pucak Luhur juga licinJ'I6tanya.

. . Nyoman fati mengatakan,
jelang puncak Pilkada Bupati/Wa-
likota, banyak kandidat'meiaku-
kan persembahyangan di malam
hari. "Mesti berhati-hati karena
banydk anak tangga rusak dan
Iicin. Belum ada timpu peneran-
gan,atan sepanjang ialur di Buht
Bisbis," katanya didampinei Sekre-
taris lWayan Santa. 6 ki6

lagi men-
gangkut air ke atas. "Kami masih
berluang ke Provinsi Bali, mengaju-
kan proposal kepada GubernuiBali
agar dapat perhatian khusus biaya
perbaikan anak tangga," ungkip
Wayan Putu Aryawanl-

Dikatakan, anak tangga diban-
gun di zaman Gubernur Bali lda
Bagus Oka tahun 1990. Semula
berupa jalan tanah yang licin. Se-
Ianjutnya dibangun ratusan anak
tangga lengkal dengan pegangan.

Edisi =4a:"
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AnakTangga Pura
Lempuyang Rusak

AMLAPUM. NusaBali

. Anak tangga di Pura Sad Ka-
hyangan Lempuyang, Desa Adat
Purwayu, Desa Tri Buana, Keca-
matan Abang, Karangasem sejak
dibangun tahun 1 990 belum pernah
diperbaiki. Terutama tangla dari
Pura Telaga Mas hingga Pura pasar

Agung di Bukit Bisbis. perbaikan
kerusakan anak tangga ditaksir
mencapai Rp 7 miliar.

Ketua Panitia Pembangunan

.Py* S4 Kahyangan Lempuyang I

Sejak beberapa tahun terakhit
anak tangga mulai keropos, jebol,
dan sulit dilalui di beberapa-titik.
Para pamedek diimbau berhati-hati
karena di sejumlah titikteruama di
jalurtanjal€n dari Pura Telaga Mas
menuju Pura Pasar Agung hingga

fu.q Pucak Luhur banyak-yan{ji-
bol. Apalagi di sepanyan-glalur tan'pa
lamlu penerangan jalan.

l-lal
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Kantor Desa Pengelatan Bakal Dieksekusi
* Sengketa Lahan, Pihak Desa Kalah Secara Hukum

Segala upaya
hukum sudah
dilakukan, kini

pembahasa n
mencari solusi

terbaik akan
dilakukan selepas

Hari Raya
Kuningan.

SINGARAIA, NusaBali
Warga Desa Pengelatan,

Kecamatan Buleleng, kini ter-
ancam tidak memiliki kantor
desa. Karena upaya Peninjauan
Kembali (PK), dalam sengkata
lahan kantor desa ditolak oleh
Mahkamah Agung [MA).

Sengketa lahan Kantor Desa
Pengelatan berawal dari mun-
culnya gugatan dari keluarga
Nengah Koyan ke Pengadilan
Negeri IPNJ Singaraja pada
Februari 2017. Nengah Koyan
mengklaim lahan kantor desa
yang berlokasi di Banjar Dinas
Kajanan, adalah lahan hak
miliknya, sesuai bukti kepemi-
likan sertifikat No L 13 yang ter-
bit tahun 1982. Dalam sertifikat
itu, luas tanah milik Nengah

Koyan keseluruhan tercatat 19
are, namun sekitar 3 are diman-
faatkan sebagai areal Kantor
Desa Pengelatan.

Atas penguasaan lahan itu,
keluarga Nengah Koyan meng-
gugat para pihak, mulai dari
Kepala Desa Pengelatan, Ca-
mat Buleleng, Bupati Buleleng,
Gubernur Bali hingga Menteri
Dalam Negeri (Mendagri). Nilai
gugatan diajukan sebesar Rp
1.670.000.000. Dalam sengketa
itu, keluarga Nengah Koyan
selaku penggugat menang di
tingkat PN Singaraja hingga
proses hukum berlaniut ke
tingkat MA. Kemudian-pihak
desa mengajukan PK dengan
melampirkan bukti-bukti baru.
Informasinya, ternyata PK yang
diajukan pihak desa ditolak
oleh MA. Salinan putusan MA
atas PK tersebut sudah terbit
bulan November 2019 lalu.

Perbekel Pengelatan, Ny-
oman Budarsa dikonfirmasi
Minggu (23/2) membenar-
kan bila upaya hukum yang
ditempuh melalui PK tidak
membuahkan hasil. Namun,
pihaknya bersama para to-
koh masyarakat tetap beru-
saha mencari jalan keluar yang
terbaik demi kepentingan
masyarakat luas. "Mungkin
desa kami nasibnya belum

beruntung, mudah-mudahan
nanti ada jalan kelua4 karena
kami sudah berkoordinasi den-
gan para tokoh termasuk den-
gan pemerintah kecamatan dan
kabupaten," katanya.

Perbekel dua neriode ini
menegaskan, pihak desa tetap
merasa tidak mendapat keadi-
lan dalam sengketa tersebut.
Karena pensertifikatan lahan
kantor desa dilakukan setelah
kantor desa berdiri cukup lama.
Karena itu, persoalan tersebut
sudah dikoordinasikan dengan
pihak kecamatan dan pemeiin-
tah kabupaten. "Kami sebagai
warga tetap menghormati pu-
tusan hakim, tetapi kami tetap
merasa tidak mendapat keadi-
lan, karena lahan itd sebelum
disertifikatkan di tahun 1982,
sedangkan di lahan itu sudah
berdiri kantor desa sejak tahun
!9651' terang Budarsa.

Sementara, Camat Bule-
leng, Gede Dody Sukma Aktiva
Askara dikonfirmasi terpisah
mengaku sudah membahai per-
soalan sengketa lahan Kantor
Desa Pengelatan. Rencananya,
pembahasan akan dilanjutkan
di Pemkab Buleleng. "setelah
Hari Raya Kuningan ini, akan
ada pembahasan lanjutan di
Pemkab Buleleng," katanya
singkat.6 k19
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[SP'l. "Kami sudah hubungi penge-

iolahya. Karena untuk pengelolaan
parkir di RSUP Sanglah kami me-

mang keriasama dengan PT HZL;'

Heboh Biaya Parkir"
di RSUP Sanglah

* Pengelola Parkir Tegur Pegawainya

DENPASAR, NusaBali
Jagat maya di Bali tiba-tiba

heboh dengan video dugaan penai-
kan tarif parkir di RSUP Sanglah
oleh petugas parkir rumah sakit
tersebut. Ini setelah postingan
akun Nova Prasteya menjadi viral
direpost akun informasi @den-
pasar.viral, Minggu (2 3/2)

Adapun postingan tersebut
berbunyi "Bapak saya telah ditipu
oleh petugas parkir yang berada
di RSUP Sanglah. Singkat cerita
bapak saya sudah mengira-ngira
berapa bakalan bayar karena -+6

hari yang palingan 60 ribu, dan
ternyata disuruh baYar B0 ribu
oleh petugas, merasa ditipu baPak
saya pun langsung menyuruh
petugas untuk.memfoto bukti
dari layar dan hasilnya 60 ribu,
buktinya ada di foto bawah serta
petugas yang meniaga Pas hari
itu," tulis akun Nova Prasetya.

Kasubbag Humas RSUP San-
glah, Dewa Ketut Kresna mengaku
ielah mengonfirmasi kePada Pihak
HZL selaku pengelola Parkir di
RSUP Sanglah terkait hal tersebut.
Penedlola pun membenarkan
keialdian tersebut dan oknum
pegawai tersebut telah diPanggil
da-n diberikan Surat Peringatan

uiarnya dikonfirmasi per telepon,
Minggu (23/2)malam.

Menurut cerita versi oknum
pegawai PT HZL, kata Dewa Kres-
na, awal permasalahannya adalah
ketika pengunjung tersebut meny-
erahkan struk parkir. Saat diserah-
kan, struk parkir tersebut dalam
keadaan sedikit rusak, sehingga
tidak terbaca oleh sistem. Perma-
salahan ini kemudian diselesaikan
dengan menghitung manual den-
gan perhitungan sesuai yang
disesuaikan dengan sistem.

Versi oknum pegawai PT HZL,
dirinya ternyata salah melihat
angka. Sehingga biaya yang seha-
rusnya Rp 60 ribu disebut men-
jadi Rp 80 ribu. Di situlah mulai
terjadi kekeliruan yang akhirnYa
penguniung minta difotokan hasil
penghitungan manual tersebut.
Menyadari teguran Pengunjung,
oknum pegawai tersebut langsung
meralat biaya yang harus dibaYar
oleh pemarkir sePeda motor itu'
"Menurut informasi, Yang memfo-
to bukti biaya yang harus dibaYar
itu pesawai parkirnya sendiri' Ter-

iaOi t6t<etiruan menyebut iumlah.
bari pihak pengelola Parkir sudah
memberikan teguran kePada Yang
bersangkutan. Kami iuga nanti
akan milihat proses selanjutnYa
dan tindakan apa Yang semestinya
dilakukan agar tidak terulang,"
tandas Dewa Kresna. 6 ind
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Pembangunan Taman Delta'Terhenti"
MANGUPUM, NusaBali

ProyekTaman Delta di Desa
Dalung, Kecamatan Kuta Utara,
yang dikerjakan pada Desem-
ber 2019 terhenti sementara.
Padahal, taman untuk mem-
percantik aliran sungai ini
sudah menghabiskan anggaran
miliaran rupiah yang bersum-
ber dari APBD Badung.

Berdasarkan pantauan di
lapangan tak ada satu pun
pekerja yang beraktivitas. Na-
mun Pemcrintah Kabupaten
Badung membantah bila pem-
bangunan Taman Delta terhenti.
fustru, pembangunan tahap dua
tengah dirancang tahun ini.

"lya, akan dilanjutkan ta-
hun ini (pembangunan Taman
Delta, Red)," kata Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang IPUPR) Badung lB
Surya Suamba, saat dikonfir-
masi, Minggu (23/2).

Sayangnya, Surya Suamba

mengaku tak membawa data
terkait pembangunan lanjutan
Taman Delta dimaksud. Sebab,
seluruh data tersimpan di
kantor Dinas PUPR Badung.
"Seperti apa jadinya cari data
ke kantor ya," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan
sebelumnya, pembangunan
Taman Delta di Desa Dalung,
ada dua tahap. Pada tahap per-
tama ini pembangunan khusus
untuk dinding penahan tanah
(DPT) di bagian hiliryang nanti
akan dijadikan lokasi pemban-
gunan patung. Pembangunan
tahap pertama dianggarkan
sekitar Rp 2 miliar.

Kemudian, untuk pembangu-
nan tahap dua akan dilanjutkan
pada tahun ini. Pembangunan
tahap dua khusus memban-
gun patung. Seperti perenca-
naan awal, patung yang akan
dibangun adalah Patung Dewi
Gangga. Sekaligus akan diban-

PROYEKTaman Delta di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara'terhenti',
tidak ada aktivitas di lokasi pembangunan. Minggu (2312).

gun halaman dan gazebo, serta
pengerjaan DPT di bagian hulu.
Diperkirakan anggaran meng-
habiskan Rp 5 miliar.

Pembangunan Taman Delta
murni merupakan aspirasi
dari masyarakat Desa Dalung.

Taman ini mengusung konsep
seperti taman kota, seperti
usulan masyarakat. Dengan
demikian, Taman Delta bisa
menjadi tempat wisata alter-
natif bagi masyarakat setem-
pat.,6 asa
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oPerusahaan 
Tak Bayar sesuai uM K 2020'

Disperinaker
Badungfucam
Iatuhkan Sanksi

Pekerja yang
merasa tidak
digaji sesuai

UMK diimbau
segera melapor
ke Disperinaker

supaya bisa
ditindaklanjuti.

MANGUPURA, NusaBali
Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja (Disperinakerl
Kabupaten Badung terus
memantau penerapan Upah
Minimum Kabupaten IUMK)
Badung tahun 2020 sebesar
RpZ.930.092 per bulan. Hal ini
dilakukan agar kalangan pen-
gusaha di Gumi Keris menaati
ketentuan yang berlaku. Dari
catatan Disperinake4 belum
ada satu pun perusahaan yang
mengajukan penangguhan.

"Catatan kami belum ada
perusahaan yang mengajukan
permohonan penangguhan
penerapan UMK. Makanya
kami beranggapan semua pe-
rusahaan tersebut telah sang-
gup menggaji sesuai UMK,"
kata Kepala Disperinaker
Badung IB Oka Dirga, Jumat

(21/2) kemarin.

. 
Apabila dalam prakteknya

ada perusahaan tidak mem-
berika.n upah karyawannya
s.esuai _besaran UMK yang telah
disepakati Dewan Pengupahan
dan telah ditetapkan otetr Cu-
bernur Bali, maka Disperinaker
mengancam akan mengenakan
sanksi tegas. Baik sanksi pidana
maupun denda sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku.

Oka Dirga menjelaskan,
sesuai dengan ketentuan yang
mengatur UMK, Pasal 185 ayat
(1) Undang-Undang Ketena-
gakerjaan menyatakan "Barang
siapa melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 68, Pasal 69 ayat (2),
Pasal80, Pasal AZ, pasai 90 a'dt
(1), Pasal 1.43, dan Pasal 160
ayat (4) dan ayat (7J, dikena-
kan sanksi pidana penjara pal-
ing singkat L (satu) tahun dan
paling lama 4 (empatJ tahun
dan/atau denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan palingbanyak
Rp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah)."

Berdasarkan bunyi keten-
tuan tersebut, perusahaan yang
membayar gaji karyawan di
bawah upah minimum seba-
gaimana ditetapkan pemer-

intah dapat dikenakan sanksi
p.ida.na le-rupq penjara paling
singkat 1 (saru) rahun dan pal-
ing lama 4 (empatJ tahun dhnl
g1a-u denda paling sedikit Rp
I 00.000.000,00 (seratus j ut-a
rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00 (6mpat ratus
juta rupiahJ. "Kalau perusahaan
tidak melaksanakanUMK, maka
sanksinya tegas," kata Oka Dirga.

Mantan Kabag Umum Setda
Badung.inipun riengimbau ke-
pada pekerja yang merasa tidak
digaji sesuai UMK agar segera
melapor ke Disperina-ker supaya
bisa ditindaklanjuti. "Kalau tidak
digaji UMK, bisa kok pekerja
langsung melaporkan lie tami.
Kami akan tindaklanjuti. Tentu
ada prosedurnya, kami berikan
pembinaan dulu, kalau bandel
terpaksa kami kenakan sanksii'
paparnya.

Disinggung penerapan UMS
tahun 2020 yang disepakati
sebesar Rp 3.07 6.597 ,27 , Oka
Dirga juga memastikan sudah
berjalan sesuai dengan keten-
tuan. "Sampai saat ini tidak
ada laporan keberatan, jadi
semua bisa. Sejak awal kami
sudah sosialisasikan kepada
stakeholder pariwisata, khusus
hotel bintang 3, 4 dan 5 yang
wajib menerapkan UMS ini,"
tukasnya. 6t asa
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kasus tersebut. Namun upaya
itu gugur karena PK yang dia-
jukan ditolak.

Meski kalah dalam proses
hukum, Pemkab belum berani
membayar hutang tersebut.
Pemkab masih menunggu
hasil audit BPK RI. Informas-
inya, hasil audit BPK RI telah
turun dan mewajibkan Pem-
kab Buleleng melunasi utang
tersebut, dengan membuat
rekening pembayaran utang
dalam APBD dengan acuan
keputusan pengadilan yang
memproses sengketa utang
piutang dengan pihak ketiga.

Kabarnya, menyusul kepu-
tusan tersebut, Pemkab Bule-
leng kini menempuh upaya
negosiasi dengan pemilik UD
Serbajaya. "Ya, kami masih
upayakan nego bagaimana

bunganya bisa di bawah itu.
Rencananya Senin kita undang
untuk membahas hal itu," keta
Asisten Bidang Tata Pemerin-
tahan Setda Kabupateln Bule-
leng Putu Karuna, saat dikon-
firmasi Jumat(27/2).

Rencananya, pembayaran
utang akan dilakukan tahun
2020 ini melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan Buleleng
tahun 2020. Namun untuk be-
saran anggaran yang disiapkan
masih menunggu hasil nego-
siasi. "Kita kan menghitung
dirlu sesuai hasil pertemuan itu
kita anggarkan di perubahan.
Mudah-mudahan Pemkab pu-
nya anggaran tapi kita sebagai
Pemerintah berupaya, karena
itu putusan harus kita bayar,"
tegas Karuna. F k19

Audit BPK: Pemkab Harus Bayar
IJtang Rp 94,5 Iuta

SINGARAIA, NusaBali
Pemkab Buleleng, akhirnya

harus pasrah melunasi utang
kepada UD Serba faya, sebesar
Rp 94.479.7 50, dan membayar
bunga sebesar 6 persen per-
tahun selama 6 tahun. Karena
hasil audit BPK RI, sebagai per-
juangan terakhir; mewajibkan
Pemkab Buleleng melunasi
seluruh utang tersebut.

Sekadar dichtat, kasus
utang piutang ini muncul be-
rawal dari adanya tagihan
pembelian berbagai keperluan
kantor yang disetorkan oleh
UD Serba faya, senilai ratusan
juta lebih. Tagihan itu muncul
dari pembelian secara bon oleh
Pemkab Buleleng sejak tahun
2008-2072.

Dari tagihan itu, sebesar
Rp 94.479.7 50, tidak diakui

oleh Pemkab Buleleng, karena
pembelian secara bon itu tidak
tercatat dalam pembukuan. Ke-
mudian, pemilik UD Serbajaya,
Ketut Suryata Tanaya berusaha
menaggih secara persuasif.
Lantaran mentok, pemilik
usaha kemudian mengajukan
gugatan dengan nomor regis-
trasi 360/Pdt.G/20 14lPN SGR.

Dalam gugatannya, pemilik
meminta agar pemerintah
membayar pokok utang beri-
kut denda sebesar 6 persen per
tahun sejak gugatan didaftar-
kan. Nah, dalam proses hukum
tersebut, Pemkab dinyatakan
kalah. Proses hukum itu ber:
lanjut hingga kasasi di tingkat
MAr dimana Pemkab tetap
dinyatakan bersalah. Pem-
kab sendiri menempuh upaya
peninjauan kembali [PK) atas

Hal
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Hore, DanaAPBDes 
o

Sudah Bisa Diamprah
Sempat dikeluhi

lantaran perbekel
dan aparat desa

menyambut
Galungan belum

dapat gaji, kini
alokasi dana

desa sudah bisa
dicairkan.

SINGAMIA, NusaBali
Perbekel dan Aparat Desa,

kini bisa bernafas lega, Sumber
gaji mereka dari Alokasi Dana
Desa (ADD) berupa penghasi-
lan tetap [siltap) sudah bisa di:
amprah. Kepastian itu setelah
Peraturan Bupati (Perbup) ten-
tang'Tata Cara Pengalokasian
Dana Tranfer Desa'telah terbit.

Data pada Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Kabupaten Buleleng,
Jumat (27/2) siang mencat-
at, sudah ada 2t desa yang
mengamprah ADD, rinciannya,
2 desa dari Kecamatan Gerok-
gak, 1 desa dari Kecamatan
Seririt, 2 Desa di Kecamatan
Busungbiu, 1 Desa dari Ke-
camatan Banjar, 1 Desa dari
Kecamatan Sukasada, 4 Desa
dari Kecamatan Buleleng, 5
Desa dari Kecamatan Sawan,
3 Desa dari Kecamatan Kubu-
tambahan dan 2 Desa dari
Kecamatan Tejakula.

Amprahan masing-masing
desa itu, oleh Dinas PMD diver-
ifikasi untuk selanjutnya diter-
uskan ke Bendahara Keuangan
Pemkab Buleleng, untuk di-
transfer ke rekening masing-
masing desa. "Sekarang kami
masih verifikasi, kalau su-
dah lengkap semua, langsung
kami ajukan ke Bendahara
Keuangan, agar dananya di-
transfer ke rekening masing-
masing desa yang mengajukan
amprahan. Paling tidak Senin
pekan depan sudah masuk ke
rekening masing-masing desa,"

APARAT Desa terlihat mulaiAPARAT Desa terlihat mulai mengaiukan aprahan Aloksai
Dana D^esa.(ADD) di Dinas Pembeid-ayaan Masyarakat danMasyarakat dan
Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, Jumat (Z1l2l.

terang Kepala Dinas PMD, I
Made Subur melalui Kabid
Pemerintahan Desa, I Gusti
Ngurah Putu Mastika, saat
dikonfirmasi kemarin.

Gusti Ngurah Mastika men-
gatakan, Perbup tentang Tata
Cata Pengalokasian Dana
Transfer' Desa telah terbit,
Senin (77 /2J lalu. Namun
karena terbentur libur Hari
Raya Galungan,membuat
proses pengamprahan ADD
baru bisa dilakukan. "Syarat
pencairan dan transfer itu,
salah satu memang ada Per-
bup. Kemarin karena ada hari
libur Galungan, jadi pros-
esnya baru sekarang bisa
dilakukan," katanya.

Dijelaskan, ADD salah
satu sumber dana APBDes,
di samping Dana Desa dan
Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi. Untuk ADD, proses
pengamprahannya dilakukan
setiap bulan dengan jumlah
telah ditentukan sesuai nerhi-
tungan dalam setahun. Kemu-
dian DD, pencairan dilakukan
dalam tiga tahap, dimana
tahap pertama sebesar 20
persen paling cepat di bulan
fanuari, dan tahap berikutnya
masing-masing 40 persen
dari total DD yang diterima
oleh masing-masing desa.

Sedangkan Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi dicarikan
dalam 3 bulan sekali. "Kami
di PMD hanya memfasilitasi
dalam artian memverifikasi
amprahan. Kalau semuanya
lengkap, untukADD kami aju-
kan ke Bendahara Keuangan
Pemkab, sedangkan DD, apra-
hannya kami ajukan ke KPPN
(Kantor Pelayanan Perbenda-
haraan Negara)," jelas Gusti
Ngurah Mastika.

Mastika mengakui, sum-
ber gaji dari Perbekel dan
Perangkat Desa (Kaur; Sekdes
dan Kadus) berasal dari ADD.
Besaran gaji Perbekel dan Per-
angkat Desa, masing-masing
desa bisa berbeda, tergantung
dari jumlah ADD yang diterima
oleh masing-masing desa. Gaji
perangkat desa saat ini, mini-
mal sebesar Rp 2.050.000 per
bulan. Sedangkan gaji Perbekel
di atas perangkat desa,

Sebelumnya, Perbekel dan
Perangkat Desa tidak bisa
mencairkan gaji mereka ka-
rena ADD belum ditransfer.
Ternyata lambatnya transfer
ADD tersebut karena Perbup
tentang Tata Cara Pengaloka-
sian Dana Transfer Desa be-
lum terbit, akibat proses yang
lambat di Bagian Hukum Setda

Edisi
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MANGUPUM, NusaBali
__?erusahaan Air Minum Daerah
(PP+M) Tirta Mangutama, men-
ga;uKan penyertaan modal kepada
Pem-erintah Kabupaten Baduns
senilai Rp 660 miliar. Modal yani
besar dibutuhkan oleh perusahaai
plat merah tersebut untuk perUaitin
jaringan distribusi alr ke pilanggan,
sehingga pelayanan lebih'makffiaii

Pengajuan penyertaan modal ini
pun suctah masuk ke DpRD Badung.
N1m.u.n, .pembahasannya ditundS,
sebab belum ada kajian Investasi ser_
ta naskah akademik dari akademisi.

Dirut PDAM Tirta Mangutama, I
Ketut Golak, mengakui te"tah men_
gaJuxan penyertaan modal sekitar
Rp 660 miliar. Meski begitu, kata
dia, ini baru sebatas usulai din be-
lum final. "Baru sebatas usulan saja,
keputusannya ada di pemerintah,,;
kata dia saat dikonfirmasi, Jumat(21/2) kemarin.

Pria asal Desa Sobangan, Kecama-
tan Mengwi, menjelaskan penyertaan
modal yang diajukan sepenuhnya
untuk perbaikan jaringan di-su-ibusi iir
ke petanggan. Pasalnya, jaringan yang
suoan aoa sudah banyakberumurfua,
sehingga perlu diganti,,,perbaikan
jaringan diburuhkan untuk pening-
katan pelayanan kepada pelinggai,
Knususnya yang ada di Kuta Selatan.,,
tegas Golak sembari menyebut total
pelanggan tercatat sebanyak 73 ribu
pelanggan.

Menurutnya, PDAM Tirta Man-
gutama sudah melakukan kaiian
terhadap apa yang diajukan tersebut.
"Walau begitu, perlu juga kajian lain

blfu22-EcLrua-tfu2t-
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baikitu kajian akademigi mapun bis_
nisplan-nya, sehingga dina v""e kil
a,ut<an itu visible untuk diguna-kan,,,
tandasnya.

Sementara, Anggota pansus pe-
nyertaan Modal pada pDAM Tirta
Mangutama, I Nyoman Satria, seciia
terplsah menyatakan pembahasan
penyertaan modal dilakukan pe_
nundaan, karena belum ada kajian
investasi serta naskah akademik iaii
akademisi. "Semua harus sinkron
dulu, apa yang dilakukan eOnfr4 jifi
qlDerrkan penyertaan modal? Biaya
penyertaan..modal yang diajukin
cuKup besal" uiarnva.

Melihat kondisi lieuangan Baduns
saat in i,.Satria mengungkapkan akai
men,aclwalkan ulang pertemuan
dengan jajaran Dewan pengawas
dan Direksi pDAM Tirta tutangitami
-untuk sama-sama melakuka"n pem-
bahasan.."Nanti kita panggil rilang
lagi Direksi dan Dewan FEnsaw"i
PDAM Badung, supaya lebih m"atang
p-embahasannya," tukas politisi asal
Mengwi ini.

Hal senada juga dikatakan ans_
gota pansus lainnya, Made yudani.
plakulpglygrtaan modal yang dia-
jukan PDAM Tirta Mangutam" Jukuo
besar. "Untuk apa saja dana sebesar
itu, kami di Dewan perlu mengeta_
nulnya," ucapnya. Dia berharap pada
pertemuan yang sedang dijadwal
ulang, jajaran Dewan pengawas dan
Direksi PDAM Tirta Mangutama da-
pat menjelaskan dengan terperinci
pengaluan penyertaan modal kepada
pemerintah. "lntinya supaya lebih
jelas," tukasnva. 4. asa

l{ al

. lfh rr

PDAII{ Tirta Mangutama Ai ukan
ModalRp 600 Miliar
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vPemkab Badung Lombakan r
Proses Pembuatan Ogoh- ogoh

MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten

Badung mengadakan lomba
video proses pembuatan og-
oh-ogoh. Lomba berhadiah
puluhan juta rupiah ini guna
memotivasi sekaa teruna dan
yowana dalam proses pembua-
tan ogoh-ogoh. Salah satu yang
dinilai dalam lomba ini adalah
kebersamaan sekaa teruna dan
yowana di dalam pembuatan
ogoh-ogoh.

Kepala Bagian Humas Setda
Badung I Made Suardita, men-
gungkapkan lomba ini diadakan
guna mendukung program Di-
nas Kebudayaan Badung terkait
pembuatan ogoh-ogoh. "Dalam
lomba ini menampilkan proses
pembuatan ogoh-ogoh, ter-
masuk kebersamaan mereka
dalam pembuatan ogoh-ogoh,"
katanya, Kamis [20/2),

Suardita menerangkan, pe-
nilaian dalam lomba ini ada
dua hal. Yakni penilaian juri
dan jumlah like di Instagram.
"fadi, kami berikan nilai 75
persen dari netizen, seperti lik-
ers dan jumlah viewer. Sedang-
kan 25 persen nanti oleh juri,"
kata Suardita, mantan Lurah

Lukluk, Kecamatan Mengwi,
Suardita mengatakan, kom-

binasi dari penilaian lomba
guna menekan potensi ke-
curangan. Pihaknya khawatir,
jika hanya mengandalkan lik-
ers dan viewel ada yang beru-
saha memperoleh sebanyak-
banyaknya dengan cara mem-
beli. "Makanya, penilaian dari
juri ini juga penting," tegasnya.

Adapun teknis dalam lomba
video proses pembuatan ogoh-
ogoh ini adalah, seluruh video
ogoh-ogoh dari sekaa teruna
dan yowana akan melalui ba-
bak penyisihan. Setelah mela-
lui proses penyisihan akan
dipilih 30 video terbaik dan
diunggah di akun instagram
milik Bagian Humas Setda
Badung. Batas pengunggahan-
nya 11. Maret2020.

"Setelah diunggah, diberi-
kan waktu sekitar tiga hari
guna melihat respons neti-
zen baik yang likers maupun
viewer. Dari situ kita nanti
akan lihat jumlahnya," ucap
Suardita.

Untuk peralatan yang di-
gunakan bebas, baik kamera
video, drone, handphone, dan

sebagainya. Walau demikian,
durasi video dibatasi tiga men-
it, "Kami persilakan keplda pe-
serta untuk berkreasi. Brarpun
sederhana, tapi bila kontennya
P"guf, bisa jadi pemenang,"
kata Suardita.

Disinggung jumlah hadiah
yang diisiapkan, Suardita men-
gungkapkan totalnya Rp 45
juta. Rinciannya, juaia I ip 20
juta, juara II Rp 15 juta, dan
juara III Rp 10 juta.

Seperti diketahui, Bupati
Badung I Nyoman Giri Prasta
dan Wakil Bupati Badung I
Ketut Suiasa, mengumpul-
kan ketua sekaa teruna [ST)
se-Kabupaten Badung, Senin
(1,7 /2), di Balai Budaya Giri
Nata Mandala Puspem Badung.
Hal ini dalam rangka penyera-
han dana motivasi pembuatan
ogoh-ogoh tahun 2b20.

Jumlah dana yang diser-
ahkan untuk maiing:masing
penerima sebesar Rp 40 juta.
Namun, setelah dipotong pajak
15 persen, yang masuk ke re-
kening penerima hanya Rp 34
juta. Sementara ada total 563
penerima, terdiri dari 535 ST
dan 28 yowana. 6 asa

Edisi
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Lihat Potensi Kebocoran Parkir,

Dishub Terapkan Uii Petik
TABANAN, NusaBali

Untuk mengejar pencaPatan
target retribusi parkir, Dinas Per-
hubungan Kabupaten Tabanan
akan terapkan uji petik. Uji Petik
ini semacam survei dengan me-
nyiapkan tim. Rencana itu akan

,"diterapkan pada 30 potensi obiek
parkir di Tabanan.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabanan I Gusti Ngu-
rah Darma Utama, mengatakan
target retribusi parkirtahun 2020
dipatok Rp 7.020.000.000.

Uji petik ini semacam survei
yang dilakukan oleh tim. Tim
tersebut nantinya akan menghi-
tung jumlah walib parkir yang
masuk ke semua titik oblek parkir
per hari. "Kita akan terapkan usai
Hari Raya Galungan ini," uiarnya,
Kamis [20l2J.

Menurut Darma Utama, uji
petik ini bertujuan untuk menge-
tahui adanya kebocoran di tingkat
petugas di lapangan. Serta menge-
tahui seberapa banyak persentase
masyarakat Tabanan yang tidak
tertib dalam membayar retribusi
parkir. "Jadi dari hasil itu kita akan

mengetahui permasalahan, kemu-
dian akan dievaluasi," ucapnya.

Darma Utama menjelaskan
cara kerjanya, yakni tim yang
dibentuk itu akan turun ke mas-
ing-masing objek retribusi parkir.
Karena di Tabanan ada sebanyak
30 potensi obiek parkir, maka uji
petik ini akan digelar selama 30
hari. "Kalau misalnya titik objek
parkir yang potensinya pagi hari,
maka uji petik akan dilakukan pagi
hari, kalau malam hari ya malam
hari," beber Darma Utama.

Sehingga harapannya dengan
adanya uii petik ini potensi di
objek parkir tersebut sudah bisa
dihitung. "Dengan itu kita menge-
tahui potensi dari masing-masing
objek, apakah turun atau naik
mendahului," tandasnya.

Bahkan dengan adanya uji petik
ini bisa mengetahui potensi ke-
bocoran di masing-masing objek
oarkir. "Kalau nanti ditemukan
kebocoran di tingkat petugas, maka
kita akan memperketat penga-
wasan. Kalau kebocoran di tingkat
wajib pajak, maka kita perkuat
sosialisasi," tandasnya. 6 des
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APBDes Belum Cair, '/
GaiiTakTerbayar

* Perbekel dan Perangkat Desa Ngrengkeng
SINGAMIA, NusaBali

Nasib kurang beruntung di-
alami Perbekel dan seluruh Per-
angkat Desa (Sekdes, Kaur dan
Kadus) se-Buleleng. MasalahnYa
di tengah tuntutan kebutuhan
biaya menjelang perayaan Hari
Raya Galungan dan Kuningan, jus-
tru mereka belum menerima gaji.
Usut punya usut, ternyata sumber
dana APBDes seluruh desa seban-
yak 198 Desa di Buleleng, belum
satu pun ada yang masuk.

Sekadar dicatat, sumber Pen-
dapatan Perbekel dan Perangkat
Desa lainnya, berasal dari dana
transfer berupa Alokasi Dana
Desa (ADDJ. Nah ADD ini men-
jadi salah satu sumber dana
APBDes, selain Dana Desa (DDJ,

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
Retribusi serta PendaPatan Asli
Desa (PAD). Untuk tahun 2020,
rata-rata APBDes masing-masing
desa di atasRp 1 miliar.

Belakangan terungkaP, hingga
pertengahan Februari 2020,
seluruh sumber dana APBDes
untuk seluruh desa di Buleleng,

belum ada yang ditransfer. Ini
terungkap karena tidak sedikit
dari kalangan Perbekel dan Per-
angkat Desa lainnya ngrengken
alias menggerutu akibat belum
bisa menerima gaji selama dua
bulan sejak Januari dan Februari.
Padahal mereka, saat ini tengah
.rnembutuhkan dana tersebut
untuk keperluan biaya perayaan
Hari Raya Galungan Yang jatuh
pada Buda Kliwon Dungulan,
Rabu [19/2) besok. "TerPaksa
pinjam dulu di LPD, nanti gajian
baru lunasi. Kalau tidak ada Pija-
man, dari mana dapat dana beli
perlengkapan Galungan," ujar
salah.satu perangkat desa, Senin
(17 l2).

Hal senada juga disamPaikan
salah satu Perbekel di Kecama-
tan Sawan. Dia mengaku tidak
bisa berbuat banyak, karena dana
untuk membayar gaji Perangkat
Desa lainnya tidak ada. "SamPai
sekarang dana transfer tidak ada
yang masuk, padahal kami sudah
buatAPBDes. Bagaimana kami bisa
mencairkan dana gaji," ujarnYa.

Sementara, Kepala Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMDJ Kabupaten Buleleng,
Made Subur dikonfirmasi pertel-
epon Senin siang, mengakui ada
keterlambatan pgncairan dana
transfer ke seluruh desa, Keter-
lambatan itu akibat proses ter-
biblya Peraturan Bupati (PerbuPJ
tentang Tata Cara Pengalokasian
Dana Tranfer yang agak lama di
Bagian Hukum, Setda KabuPaten
Buleleng, "Padahal kami sudah
mengajukan pada November 2019
lalu, dan belum juga turun. Kalau
sekarang turun, sekarang juga bisa
diamprahkan," katanya.

Dijelaskan, Perbup itu men-
jadi acuan dalam pencairan dana
transfer ke masing'masing desa'
Sehingga tidak adE dasar hokum
untuk mencairkan dana transfer
ke masing-masing desa. "Tipggal
menunggu terbit PerbuPnYa saja.

Karena'seluruh desa, sudah kakmi
genjot penyusunan APBDes-nYa.
Dan semua desa sudah selesai
membuat APBDes, pada Januari
2020lalu," tegas Subur. 6 k19
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DuaMesin Parkir Rusok,
Dishub Terancam Tak Bisa Capai Target

sakan mesin parkir tersebut. Saat ini telah
dilakukan pemesanan alaL

Untukyang parhr on street (mesin 02), suku
cadangtelah dipesan difakarta. Dan untukparkir
offstreet (pasar n'ansitJ telah dipesan ke Malay-
sia. "l(ami sedang menunggu, sudah dipesan,"
ujarnya didampingi staf saat mengecek mesin
parkir yang rusak di pasar transit, Rabu (12/2).

Menurutnya dampak dari kerusakan mesin
itu memang akan berpengaruh pada pencapa-
ian pendapatan. Khususnya di parhr off street
karena sensornya rusak, target Rp 2 jua per hari
kemungkinan tak terpenuhi. Sebab pendapatan
hanya Rp 1,7 juta sampai Rp 1,8 iua.

Dan di bulan fanuari saia pascakerusakan
mesin ini hanya didapat Rp 400 juta dari target
Rp 500 juta per bulan. Sehingga pencapaian
target berkurang20 persen per bulan. "lni
karena menjelang hari raya ramai, kalau hari
normgl bisa saja Rp 1,6 juta per hari," tutur
Darma Utama.

Darma Utama juga menerangkan kendala
sekarang untuk mesin parkir, masyaralot masih
enggan menggunakan parhr elektronik Kesada-

ran untukmembuate-money juga kurang. Mal<a

sesuai rapatyang sudah dilakukan, kembali akan
berkoordinasi dengan penyedia kartu untuk
mensosialisasikan secara ggncar.

Meskipun demikian Dinas Perhubunggn
Tabanan akan kerja keras untuk mencapai
arget itu. Sebab tahun 2020 ini retribusi parhr
ditarget Rp 7.020.000.000. Target ini meningkat
dari tahun 2019 yanghanya Rp 5,5 miliar. "Di

Kepala Dinas Perhubungan Tabanan Gusti tengahkondisiiniyakitaakuiharuskerjakeras,"
Ngurah Darma Utama, mengakui adanya keru- tegasnya.6 des

KEPALA Dinas Perhubungan Tabanan Gusti Ngurah Darma Utama (dua dari kiri) saat cek mesin
parkir yang rusak di Pasar Transit Tabanan, Rabu l12l2l.

Rusalcrya perangkat parhr itu berupa layarnya
tidak muncul. Lalu kedua alat sensor mesin parkir
di pasar transit iuga rusak. Rusaknya mesin
parkir di Pasat Transit berupa progesifrrya tidak
jalan. Meskipun parhr 3 iam, t€tap membayar
1jam.

TABANAN, NusaBali
Dua mesin parkir elektronik di Tabanan ru-

sak Dampaknya, Dinas Perhubungan Kabupaten
Tabanan kehilangan potensi pendapatan. Khusus

di pasar ffansit pendapatan sudah hilang sekitar
20 persen.

7 Dua meskin parkiryang rusak tersebutadalah
y'esin parkir 02 yang ada di Jalan Gaiah Mada.
f
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Konsultasi Aplikasi Kesehatan, Komisi IV

Kunjungan Kbria ke Dinkes Kota Suraba),a

KOMISI lV DPRD Badung melakukan kunia ke Dinas Kesehatan (Dinkes)

K.99,'9ry1T'l (t0/2)'-

MANGUPURA, NusaBali Kesel-ratan Kota Surabaya dr
'^'iuf *ina"tianiuti rencana Sri Setiani'--

p"-uuui"n-aplii<asi";e;ia Ketua-Komisi IV DPRD

5i;i;;;;k"s'ehatan,.Komisi Badung Mad,e Sumerta men-

lV DPRD Badung tn"rulu["n gatakin' pihaknya sengaja

i.;;;;;"; k";i; (ku;i;i k; inemilih xunla t<e Dinas Kese-

;;;i'"ft;; 
" 
;; i; ; t o i 

" 
r1" ii hatan.rota srirabava y91q lela!

Kota Surabava, Senin (16:/'i memiliki a.plikasi di bidang

ii""i,itil" iipimpin'xetui kesehatan' "Kami ingin meng-

;Pii'D ii:;;"; IF;f" Parwata etahui bagaimana sistem ap-

;,ffi ;*il'rt?!"; K"nl;;i lvl tikasi kese-hatan tersebut. Agar

Made Sumerta o"r".t" "nljotu 
bisa-kami terapkan di P-"9:11

i,iil-c-"a" nara Hita stifit" Seialandenganpr'ogramsmart

tl.i,fiu"r*nc"d"Wii"d"na, ciiy yang iuga diterapkan dr

fi h e"dJs;'r,,t"ai"tttti, x"t"t ("Uogl"t"dung"' uiarnva'

Suweni, Luh Sekarini, Made Senln tru/zJ'
iffiilil;i c"A;Atv";- 

- "ruirighgininilugasebagai

tha, iusa dihadiri r"p"i"^oin"t a;ang silaturahmi bertukar

iA;Jh:;#;il;s d'. Nv;;;; pitciiln prgslam keseha^tan

ffiH;3fii"#' K;i; il;- irnggulan di Surabava' Apa

bava, rombonsan oii"tit" u"*!i["" Pt"gtilL::"-l::
;ffh id;;ilBiilng t"l"y"n"n tan di Surabaya supaya Drsa

Sub tsagian Humas & TU BPK Penwakilan Provinsi Bali

nahtinya kami contoh dan tera-
pkan di Badung'kata Bendesa
Adat Pecatu tersebut.

Nvoman Gede Wiradana
yang mendamPingi Sumerta,
inenambahkan Badung mer-
upakan daerah Pariwisata
dunia yang sangat rentan ter-
tular penyakit' SePerti mis-
alnya yan! sedang.heboh dan
dioer6incingkan dunia Yakni
viius Corona. "Jadi aPlikasi
kesehatan ini sangat Penting
dibuat oleh Badung. Untuk
mempermudah masYarakat
kita mengetahui informasi
bidang kesehatan," katanYa'

Kepala Bidang PelaYana-n
Kesehatan Kota SurabaYa dr
Sri Setiani, menielaskan aP-

likasi kesehatan Kota SurabaYa

dileri nama e-health' E-health
meruPakan aPlikasi sistem
informasi kesehatan Kota Sura-

6ava rtang bisa diakses melalui

"nhr'oid. 
tut ulai Pendaftaran

p"sien hingga sistem rujq$1
iniine Uisa""ailakukan melalui
aplikasi tersebut. "Tidak hanYa

rumah sakit, Puskesmas Pun
tiii aiutt"t di aPlikasi ini'
Tanpa harus menunggu lama'

mislvaratat bisa daftar online
fui.i a"n mengecek rumah
sakit atau Puskesmas mana

"ine akan'mereka datangi
iewit aPlikasi ini' TuiuannYa
asar tidak menumpuk dl salan

situ titik," tuturnYa' @

Edisi
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Selasa (1.1/Z). Rombongan mem_
plll"lllkql Rektor Srr-pLN yangperkenalkin fiektor sii'pLN yans
oaru, sekaligus menindaktairiutjudr u, seKaugus menindaklaniuti
r.(:!asaTa. rgrkair reknologi TOSS

{T,T-o^* g]-ln sa m pi rr- ietem pa t)
antara Pemkab Kliantara Hemka.b Klungkung, hiao_
nesla power dan STT'pLNl

${6^_,_1"

6_

,, Bupati me.ne-llma rombongan
pefs1T.l Sekda Klungkung I G6de
ruru. wrnastra dan Kepala Dinas
Llngkungan Hidup dan pertana_
han Anak Agung Kirana. Rom_
Dongan dipimpin Ketua STT-pLN
ygng baru, prof Dr Ir Iwa Garniwa
Mulyana KMT.

, Bupati Suwirta mengatakan,
{erJasama teknologi TOSS su-qan berlalan sejak tahun 2016.
Penerapan TOSS telah mengan-
tarkan Klungkung meraih fofi +O

berkelanjutan, siapan pun
ketuany a program harus ber-
jalan," ujar Bupati Suwirta.

Rektor STT PLN Prof lwa
Garniwa Mulyana mengatakan,
dirinya diangkat menjadi Ketua
STT-PLN Periode 20L9 -2023
beberapa bulan lalu. Menurut-
nya, kerjasama STT pLN den-
gan Pemkab Klungkung meru-
pakan potensi yang besar bagi
STT. Ke depan keriasama dalam
penanganan sampah di Klung-

Inovasi Pelayanan publik.,,Berkat
teknologi ini pula Klungkungtelah
oanyak. cilkunjungi pejabat dari
oaerah hfngga pusat," ujarnya.
, bupatl mengaku sempat diun-

dang beberapa kali sebagai nara_
sumDer dalam seminar nasional
tentang penerapan teknologi olah
sampah. Bupati Suwirta ineat
berharap- teknologi TOSS ak"an
rerus berkembang dan menjadi
tebih sederhana dan fokus. .,Mo_

hon kerjasama yang baik dan

kung akan semakin dikuatkan.
Kerjasama yang dilakukan
nantinya selain melakukan
pendampingan pemanfaatan
teknologi TOSS, juga kajian dan
mengernbangkan teknologi
ini. Sehingga bisa benar benar
bisa mengatasi persoalan sam-
pah di Klungkung. Dia men-
egaskan komitmennya untuk
melanjutkan kerjasama dan
mengembangkan teknologi
TOSS. r& wan

n RADAR tsALl f TRIBUN BALI I BALI POST W6TUSA BALI

n

firndaklaniutiTOSS,
'STI:PIN Temui Bupati Suwirta

SEMARAPURA, NusaBali

. BgRati Klungkung I Nyomanruwtrta menerima audiensi
lol"lgtgun dari Sekolah Tinggi
Teknik PLN [STT-pLN) ]akarta'8i
Ul"-q,iff ij.a3naf Kl u n gkun g,
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"KetugBumi

niganti legong

SadKertih
* Setiap Kabupaten/Kota Didanai

Rp 225 Juta Garap Pawd Berkualitas

'Kami mencoba
untuk tahun ini tidak

lagi menampilkan
kesenian yang

terlalu berat dan
besat, namun

mencoba sekarang
memakai Legong
yang gerakannya
lebih melankolis,
melambangkan

kesejukan"

DENPASAR, NusaBali
Pembukaan pawai pesta

Kesenian Bali (PKB) yang bi-
asanya rutin diiringi dengan
gamelan Ketug Bumi, ren-
cananya akan diganti dengan
garapan baru yakni Legong Sad
Kertih hasil rekonstruksi mae-
stro tari Ni Ketut Arini. Legong
ini akan menjadi pembuka
rangkaian pembuka pawai
PKB ke-42 atau yang tahun ini
dinamakan Pee( Agung pada
13 funi 2020 menditang.

; Va(zx, tz- to&wa'nf .Zoza

Koordinator Tim Kurator
PKB 2020, Prof Dr I Gede Arya
Sugiartha SSKar MHum men-
gatakan, hal tersebut bertujuan
untuk memberikan nuansa
baru kesejukan dan kelembutan
jiwa sesuai dengan tema PKB
yakni Atma Kertih, Penyucian
fiwa Paripurna'. "Kami men-
coba untuk tahun ini tidak lagi
menampilkan kesenian yang
terlalu berat dan besaI, namun
mencoba sekarang memakai
Legong yang gerakannya lebih
melankolis, melambangkan
keseiukan, dan gerak-gerak
legong yang lincah disesuaikan
dengan tema PKB tahun ini,"
ujarnya didampingi Kepala Bi-
dang Kesenian dan Tenaga Ke-
budayaan Disbud Bali NiWayan
Sulastriani di sela memimPin
rapat persiapan pawai PKB di
Dinas Kebudayaan Provinsi
Bali, Selasa (I1/2).

Dikatakan, Legong Sad Ker-
tih ini merupakan hasil rekon-
struksi maestro tari Ni Ketut
Arini berdasarkan gaYa-gaYa
palegongan seniman legend-
aris (alm) I Wayan Rindi. Se-
jumlah gerakan-gerakan Tari
Legong yang mungkin tidak
biasa dijumpai dalam Tari
Legong saat ini karena me-
mang dalam Legong Sad Kertih
meruDakan hasil rekonstruksi
selunilah Tari Legong klasik.

"Yang direkonstruksi Pose
geraknya Pak Rindi, kekaYaan
iagam geraknya, itulah Yang
sekarang diangkat oleh Bu
Arini untuk menggaraP Legong
Sad Kertih ini. Nanti ketemu

gerakan-gerakan yang unik,
yang tidak biasa dilihat oleh
penari klasik l(ita. Ini bisa
menjadi sesuatu yang baru,"
kata Prof Arya pada acara
yang dihadiri perwakilan dinas
kebudayaan dari sembilan ka-
bupaten/kota di Bali itu.

Selain Legong Sad Kertih,
ada pula yang baru dari pelak-
sanaan pawai PKB tahun ini.
Setiap kabupaten/kota dida-
nai sebesar Rp 225 juta untuk
menggarap pdwai. Namun
untuk mendapatkan dana ini,
terlebih dahulu para peng-
garap berlomba di masing-
masing kabupaten/kota. Mer-
eka harus mengikuti penilaian
proposal atas penciptaan karya
seni untuk tiga kategori gara-
pan yang dilombakan yakni
Kategori Garapan Lambang
Daerah (ldentitas Daerah),
Kategori Koreografi Kolaborasi
Bertemakan Atma Kerthi, dan
Kategori Koreografi Tematik
fhasil eksplorasi budaya khas
kabupaten/kota). Semuanya
dilombakan di tingkat. kabu-
paten/kota.

Selanjutnya, bagi yang
menang dalam tiga kategori
tersebut, berarti yang memiliki
konsep garapan terbaik. Akan
ada tim dari Dinas Kebudav-
aan Provinsi Bali yang akin
menilai sejumlah proposal
garapan di setiap kabupaten/
kota, untuk ditentukan yang
mana yang terbaik dan berhak
memperoleh uang untuk gara-
pan Pawai Pesta Kesenian Bali,

'Untuk Kategori Garapan Lam-
bang Daerah akan mendapat-
kan hadiah Rp50 juta, Koreo-
grafi Kolaborasi Bertemakan
Atma Kerthi (Rp100 juta) dan
Kategori Koreografi Tematik
masing-masing diberikan uang
Rp75 juta.

Prof Arya berharap dengan
diberikannya dana dari Pem-
prov Bali senilai lebih dari Rp2
miliar itu, maka sajian yang
ditampilkan dalam pawai PKB
bisa lebih mantap. "Kriteria
pawai harus benar-benar dite-
paqi oleh para penggarap kare-
na di sana banyak mengandu4g
unsur-unsur kreativitas dan

-tandas Rektor ISI Denpasa4
ini.6 ind

Ditegaskan Prof Arya bahwa
pemberian dana ini sebagai
salah satu upaya untuk menin-
gkatkan kualitas garapan yang
ditampilkan. Sebab dari hasil
evaluasi, peserta pawai PKB
selama ini cenderung asal ikut
saia.'Alasan mereka mengapa
memberikan tampilan yang
kurang bagus karena tidak ada
atau minim biaya. Nah seka-
rang karena sudah didanai,
kita tentu berharap pawainya
lebih mantap dan berkualitas,"

Edisi
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Kantor Pengadilan Negeri Badung Mulai Dibangun
MANGUPURA, NusaBali

Kantor Pengadilan Negeri
Padung mulai proses pem-
bangunan. Proyek pengerjaan
selama 150 hari atau se-
lama lima bulan, pada Selasa
(11, /2) kemarin ditiniau oleh
Sekretaris Daerah [Sekda)
Badung 1 Wayan Adi Arnawa.

Adi Arnawa saat meninjau
pembangunan kantor Pen-
gadilan Negeri Badung yang
terletak di timur Terminal
Mengwi, Desa Mengwitani,
Kecamatan Mengwi, didamp-
ingi Direktur fenderal Badan
Peradilart Umum Mahkamah
Agung (MA) RI Prim Haryadi,
Ketua Pengadilan Tinggi Den-
pasar Zaid Umar Bobsaid,
Ketua Pengadilan Negeri Den-
pasar H Sobandi.

Menurut Adi Arnawa, pem-
bangunan kantor Pengadilan
Negeri Badung ini merupakan
salah satu wujud keseriu-
san Pemkab Badung, dalam
rangka untuk memberikan
pelayanan yang terbaik di
bidang hukum. "Tentu kita
berharap dengan adanya
gedung Pengadilan Negeri
ini mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat," katanya,

"Dengan adanya gedung
Pengadilan Negeri BadUng ini
diharapkan nantinya persoa-

Sr"rb Bagian Humas & TU BIrK Penwakilan Provinsi Bali

n

SEKDA Badung I Wayan Adi Arnawa (dua dari kanan) meninjau pem-
bangunan kantor Pengadilan Negeri Badung yang terletak di timur
Terminal Mengwi, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Selasa (11121.

APBD Badung.
Ketua Pengadilan Negeri

Denpasar Sobandi, beberapa
waktu lalu mengatakan pem-
bangunan Pengadilan Negeri
Badung akan menggunakafr
dua tahun anggaran dari
APBD Pbmkab Badung. Total
anggaran yang disiapkafr
sebesar Rp 70 miliar. "Jadi
nanti seluruh pembangunan
akan menggunakan angga-
ran multi years 2020 dan
2021 dari Pemkab Badung,"
ujarnya, Sabtu [25l1).

Anggaran pembangunan
kantor Pengadilan Negeri
mencapai Rp 70 miliar terse-
but tidak hanya akan digu-
nakan untuk pembangunan
gedung pengadilan. Namun
juga akan digunakan untuk
pembangunan fasilitas lain-
nya seperti rumah dinas
para hakim. "Nantinya di
areal itu juga akan diban-
gun rumah dinas hakim,"
lanjut asal Bandung, Jawa
Barat, ini.

Sementara itu, Kadis PUPR
Badung IB Surya Suamba
membenarkan jika pemban-
gunan PN Badung akan dimu-
lai tahun ini. Untuk angga-
ran tahun 2020 ini Pemkab
Badung menyiapkan dana Rp
16,4 miliar. 16 asa

lan-persoalan yang selama ini
banyak masuk ke Pengadilan
Negeri Denpasar, nantinya
bisa dibawa ke Pengadilan
Negeri Badung," harapnya.

Seperti diketahui, sebel-
umnya Pemkab Badung sudah
mendirikan Kejaksaan Negeri
[Kejari) Badung yang men-
empati gedung mewah hanya

beberapa meter dari Terminal
Mengwi, Desa Mengwitani,
Kecamatan Mengwi. Gedung
Kejari Badung ini diresmikan
faksa Agung M Prasetyo, 15
Februari 2018. Gedung be-
rarsitektup Bali ini dibangun
di atas lahdn seluas t hektare,
dengan anggaran mencapai
Rp 29 miliar bersumber dari

Edisi : QN,IL-Pqbrq^r,
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kasa Pertiwi a"n fi"ri G

d ikem bangkan, me'lip u"ti Desa
Pangsan dan Desa Caranss:riPangsan din Desa Cjri

. 
Badra menargetkan, akhir

tahun ini, desa wisata sudah
olsa_ berfungsi dengan baik.
Pemkab Badung pui' rn."ng_
ancang.menggandeng pihak
asosiasi-asosiasi pariwisata
untuk turut membantu mem_
promosikan desa wisata yang
ada.

. Seperti diketahui, ber_
dasarkan perbup Nomor 47
f ahun 201,0, ada 11 desa
wlsata di Badung di anta_
ranya, Desa Kerta, Desa pe-
tang_, Desa pangsan, Desa
B.elok Sidan, DesiCarangsarr
(Keca.matan petang), Desa
)angeh, Desa Bongkasa perti_
wi [Kecamatan AEiansemal),
Desa Baha, Desa Munggu,
Desa Mengwi, dan Desa-ka.
pal (Kecamatan Mengwi).
Penetapan ini dilakukarioleh
Bupati B_adung AA Gde Agung
pada 15 September Z"OtO".
Kendati begitu, sesuai arahan
Fyp"ti, Dispar Badung akan
roKus dulu menata Iima desa
wisata.- Selebihnya menyusul
secara bertahap. b asa

r-.rlgsan oan Desa Carangsari,
Kecamatan pgtang Desa Bong_
kasa Pertiwi dan Desa SangeE,
Kecamatan Abiansemal, "clan

D,esa Mengwi, Kecamatan
lvtengwl.

Kepala Dinas pariwisata
Kabupaten Badung I Made
Badra, mengatakan-pengem_
Dangan lrma desa wisata saat
ini tengah berproses.,,sudah
tahap proses. persiapan lelang
kegiatan fisik. Jadi lima desi
wisata itu dulu fokus kita.
Dalam pengembangan ini kami
bangun sejumlah infrastuktur
perunjang dulu," ujar Badra,
Selasa (11l2).

Birokratasal Kuta ini mene-

Sub Bagiarn Humas & TU BpK penwakitan provinsi Bati
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bgttgembatrgan Desa wisata
Digelontor Rp S t, I Miliar

MANGUPURA, NusaBati

^ Peme.rintah Kabupaten
Badung bakal mengembang_
kan sejumlah desa ying ada Ei
kawasan Badu ng Utarahen;a_
dl.clesa wisata. pemkab Badung
teLah menyia.pkan anggaran Ri)l,l mrtlar dari ApBD Badung
untuk penataan.

,.,Adl lima desa yang bakal

gaskan, dalam pengembangan
tlma desa wisata, anggaran
yan_g. dipersiapkan mencapai
Rp 51,1 miliat untuk pembin_
gunan fisiknya. .,Kahi 

tetah
menyiapkan tim untuk pen_
dampingan desa wisata terse_
but," tegasnya.

Tidak hanya memban_
gun infrastruktur penunjang
qewa wlsata, pendampingan
menyangkut manalemen d'an
sumDer daya manusia (SDMJ
juga akan dilakukan. ni:nga;
demikian, desa wisata terse-but
menjadi magnet wisata baru di
Badung Utara.

Disinggung mengenai kon_
s,e.p desa wisata yang akan
chbuat, Badra mengungkapkan
seDtsa mungkin wisatawan
bisa Iangsung menginap di
oesa. tJagaimana pun tujuan
mengembangkan desa wisata
ini adalah menggerakkan pere_
Konomtan masyarakat. .,Jadi,

nanti masyarakat bisa mera-
sakan manfaat dari pengem-
oangan desa wisata yang di_
lakukan," tuturnva.
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Polisi Dalami Kasus Dugaan

Pungli Senggol Payangan
GIANYAR, NusaBali

I Kasna,40, petugas pungutan
Pasar Senggol Payangan, Gianyar
yang sempat ditaharr di Mapolres
Gianyar, informasinya telah kem-
bali menghirup udara bebas. Na-
mun bukan berarti kasusnya tamat.
Kapolres Gianyaq AKBP I Dewa
Made Adnyana, mengaku masih
mendalami kasus dugaan pungutan
liar (Punglil itu. Kapolres juga
menegaskan bahwa Kasna bukan
dilepas, tapi ditangguhkan.

"Bukan dilepas. Namun ditang-
guhk4n. Pengertian penangguhan
itu bukan berarti dilepas. Melain-
kan masih dilakukan pendalaman,"
jelas AKBP Dewa Adnyana, Selasa
(1,t12) Dia juga mengingatkan
agar tidak menuduh sembarangan
sebelum terbukti bersalah.

"Kesampingkan dulu bicara
bahasa 0TT (0perasi Tangkap
Tangan). Seolah-olah orang dijus-
tifikasi melakukan itu," ujar AKBP
Dewa Adnyana. Menurutnya, Kasna
diamankan lantaran ada surat dari
perbekel dan bendesa, "Diri pros-
esnya ada kekeliruan, perlu kami
dalami. Kalau ada kepentingan
sendiri atau kelompok tertentu, ini
yang kami dalami," katanya. Untuk
proses hukum, polisi diberikan
kesempatan 1-x24 jam untuk mem-
buktikan. Lanjut AKBP Adnyana,
polisi bertindak sesuai prosedur
yang berlaku. "Kami profesional
saja, Ada pendalaman yang lain,
yang perlu kami lakukani' jelasnya.

Ditanya soal aksi Kasna yang
memungut pedagang pasar seng-
gol tanpa karcis, masih didalami.
"ltu kan bekeria bukan untuk diri
sendiri. Ada proses. Ada pungutan,"
terangnya. Ditegaskan pula, hal

, yang sifatnya penyelidikan tak
bisa serta merta disampaikan ke

publik. "Kalau sudah ielas baru.
Kalau disampaikan begini, kayak
narkoba, disampaikan jaringannya,
ya meloib (kabut, red) orangnya,"
jelasnya.

AKBP Dewa Adnyana juga men-
egaskan agar masyarakat dewasa
dalam mengartikan kata penang-
guhan. r'Kata lepas, bukannya orang
tidak ditangani, padahal kasusnya
berlanj uti' tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasna,
40,, diamankan polisi pada, Sabtu
(1,12)lalu. Dia ditangkap saat se-
dang memungut pedagang pasar
senggol Payangan. Kasna yang ting-
gal di Banjar Griya, Desa Meling-
gih, Kecamatan Payangan itu bisa
mengumpulkan uang yang diduga
hasil pungutan liar (pungli) hingga
Rp 7 juta.

Di bagian lain, Perbekel l'4eling-
gih terpilih, I Nyoman Surata, yang
dulu sempat menjadi perbekel
Melinggih, menyatakan jika Kasna
bukan preman. "Dia ada penugasan
khusus dari Bagian Badan Usaha
Milik Desa. Selaku petugas pun-
gut. Cuma nomornya saya lupa. Di
dokumen ada," ujar Surata. Menge-
nai pungutan, kata Surata, sudah
dimuat dalam peraturan desa. Dia
menjabarkan, setelah terbit UU
No 6 tahun 2014 ada penertiban
mengenai pengelolaan sistem pen-
gelolaan desa. "Terkait pendapatan
asli desa. Artinya otonomi desa.
Mengacu UU itu, ada kewenangan
desa mengatur dan mengurus ber-
dasarkan hak asal usul skala desa,"

ielasnya.
Maka sesuai permendagri diben-

trrklah Bumdes. "Ya inilah sebagai
bagian dari bagian usaha desa. Sen-
ggol ini masuk Bumdes mulai 2018.
Sebelumnya itu murni pendapatan
asli desa," jelasnya. 6 nvi
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Anggaran Bencana BPBD
Tabanan Tak Ada Kenaikan

I Gusti Ngurah Sucita

TABANAN, NusaBali
Tahun 2020 Badan pen_

anggulangan Bencana Daerah
(BPBD) T.abanan digelontor
an_ggaran bencana sebesar Rp
1,9 miliar. Anggaran tersebul
nantinya dipergunakan untuk
membantu warga yang tert_
lmpa Dencana.

Kepala BPBD Tabanan I Gusti
Ngurah Sucita, menjelaskan
anggaran tersebut bersumber
dari APBD Tabanan. Jumlah
anggaran bencana di 2020 sama
dengan anggaran tahun 20j.9.
"lqml3h sama segitu [Rp 1,9
miliar)," u jarnya, S-enin (tO 1 21.

Kata Sucita, anggaran terse-
but cukup untuk memenuhi

kebutuhan selama satu tahun.
Apabila kurang maka akan dia_
lut<an di anggaran perubahan.
rJra.sanya cukup, nanti kalau

113 f".rng,klmi ajukan di ang_
garan perubahan,,, jelasnya.

_ Namun dari total anggaran
Rp 1,9 miliar yang didffi rni
na.nrlnya akan dikurangi un_tuk membantu meringinkan
beban masyarakat yanlg kena
bencana di2019. Sebab untuk
outa.n September sampai De_

1,9Tb".. 20.19 belum tercover.

-^lra 
akan kurangi Rp 400 juta,

slsanya baru untuk membantu
P9n.."ni diZ0Z0. Kalau kurang,
Kamr akan ajukan di peruba-_
han," kata Sucita.

. Sucita menambahkan se-
tama 2019 bencana di Ta_
banan paling banyak karena
Iongsor, pohon tumbang, dan
Keoa.Karan. Dan untuk diZ0Z0
plhaknya sudah memberikan
imbauan kepada masyarakat
untuk selalu waspadadi ten-
gah musim yang tak menenru.
"Kalau di tahun 2019 itu paling
banyak longsor," imbuh Sucita]
. Menurutnya di Tabanan

daerah yang rawan longsor ada
dl Kecamatan Baturiti, pupuan,
Selemadeg, dan penebel. pi
kawasan tersebut, BpBD telah
memberikan atensi kepada
camat agar menyampaikan
kepacla masyarakat supaya
tetap waspada. 6 des

/,s
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Ialan Raya Andong Langganan Banjir
* Dinas PU Bali Siapkan Perbaikan Drainase Rp 1 z Mif iar

GIANYAR, NusaBali
Huian deras yang mengguyur

wilayah Gianyar, Selasa (25l2),
membuat f alan Raya Andong, Desa
Petulu Kecamatan Ubud - Desa/
Kecamatdn Tegallalang; banjir lagi.
Tinggi air mencaPai lutut orang
dewasa. Selumlah kendaraan roda
dua mati karena mesinnya teren-
dam air hulan.

Selama ini, banjir di Andong su-
dah jadi langganan. Tiap kali hulan,
pasti baniir. SemPitnYa Sorong-
gorong diduga meniadi.salah satu
faktor. Kondisi itu mendapat soro-
tan salah seorang anggota DPRD
Gianyar I Ketut Karda. MenurutnYa
baniir sepaniang lalan RaYa An-
dong menladi Pemandangan rutln
yani teriadi setiaP musim huian,
kon?isi ini teriadi akibat volume
air hujan yang melebihi kaPa.si-
tas drainase di sePaniang ialur
tersebut. " HamPir setiaP hulan,

di sepanjang falan Raya Andong,
air meluap," kata anggota Fraksi
Demkrat ini, Rabu (26/2).

Tidak hanya itu, kondisi trotoar
yang rusak juga kerap mengham-
bat aliran air oada drainase. Belum
lagi persoalan sampah mengendaP
pada drainase, sehingga menyum-
bat aliran air saat huian. "Terutama
aliran air dari Gentong Tegallalang,
itu biasanya meluap di Jalan RaYa
Andong," ungkap wakil rakyat asal
Banjar Laplapan, Desa Petulu, Ke-
camatan Ubud ini.

Seperti hujan lebat Yang teriadi
Selasa (26/2). Volume air Yang
meluap dilalan Raya Andong sam-
pai setinggi lutut orang dewasa.
Kondisi ini pun banyak dikeluhkan
warga, khususnya pengguna ialan
yang melintas. Hal ini juga disaY-
ingkan warga. Sebab di seputaran
loliasi tersebut menjadi akses
utama warga dan Para wisatawan,

Ubud - Tegallalang.
Menyikapi kondisi ini, Ketut

Karda mengaku sudah berulang.
kali berkoordinasi dengan Dinas
PU Provinsi Bali. Dia rqohon agar
nemerintah seqera Jnerevitalisasi
brainase di sep'ania;1{ jalur terse-
hut. "Mengusulkan d[ar drainase
diperlebar.dan diPerdalam, se-
hingga saat hujan bisa.menyalur- i
kan lebih banypk air," uiar anggota
DPRD yahg juga pelakuPeriwisata
ini.

Dari haril koordinasi terakhir
dengan Dinas PU Pemprov Bali,
dia mengaku mendapat infor-
masi untuk perbaikan trotoar di
sepanjang ialan Raya Andong itu
Eudah dianggarkan Rp 12 miliar'
"Baru tadi diinfokan, bahwa sudah
dianggarkan Rp 12 miliar, untuk
perbaikan trotoar sepanjang 2,5
km, saat ini masih dalam tahap
tender proyek," katanya.

Baniir tinqqi selutut orang d"*".u di Jalan Raya 'Andong, O"tu p"tiii'l
Ubtid-Teg-aiiatang, saat huian deras, Selasa (2512).

. --:
Diasangatberharapprosesten- harus segera dikerjakan, karena

der proveft'ini bisa segbra dilaku- baniir setiap hujan di kawasan
kan,'seEingga perbaikan drainase tersebut sudah berlangsung seiak

bisa dengafi-cepat dikeriakan. "lni lama," ujarnya. 6; nvi
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Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bendungan Tamblang

Tersisa R LzMiliaruntuk 20 Bidan
SINGARAfA, NusaBali

Pembayaran dana ganti rugi
lahan proyek Bendungan Tam-
blang yang berlokasi di per-
batasan Kecamatan Kubutam-
bahan dan Kecamatan Sawan,
Buleleng masih menyisakan
20 bidang dengan nilai sekitar
Rp 12 miliar. Rencananya Balai
Wilayah Sungai Bali Penida
(BWS BP) akan berkoordinasi
lebih lanjut dengan Badan
Pertanahan Negara [BPN) Bule--
leng, sebelum dana itu dititip
(konsinyasi) di Pengadilan
Negeri {PN) Singaraia.

Dalam pembebasan lahan
proyek Bendungan Tamblang
yang berada di empat desa

. bertetangga, yakni, Desa Bonti-
hing Desa Bila, Kecamatan Kub-
utambahan, dan Desa Sawan,
Desa Bebetin, Kecamatan
Sawan, tercatat ada sebanYak
212 biClang yang diganti rugi.

Dalam proyek Bendungan
Tamblang, luas lahan yang

Lokasi proyek Bendungan Tamblang di perbatasan Kecamatan Kubu-
tambahan dan Kecamatan Sawan. Buleleng.

dibebaskan seluas 73,6 hek-
tare, dari 272 bidang lahan.
Rinciannya, Desa Bila sebanyak
53 bidang, Desa Bontihing, 38
bidang, Desa Bebetin; 3 bidang
dan Desa Sawan sebanyak 116
bidang. Dalam pengadaan lahan
tersebut, BWS BP menyiapkan
dana pembebasan sebesar Rp
260 miliar.

Proses pembayaran ganti rugi
ini sudah berjalan sejak 7 Feb-
ruari 2020 lalu. Dari Zl2bidang
itu, sebanyak 192 bidang sudah
dibayarkan melalui rekening
masing-masing pemilik lahan.
Sedangkan sisanya sebanyak 20
bidang dengan nilai dana ganti
rugi sekitar Rp 12 milia4, belum
bisa dibayarkan karena bebeflrya
persoalan. Di antaranya ada yang
belum melengkapi dokumen
berupa sertifikat hak milik yang
asli. Kemudian ada karena tidak
hadir dalam musyawarah, seh-
ingga dokumenya belum dapat
diverifikasi.

IGbainya oleh BPN Buleleng
selaku panitia dalam pengadaan
lahan proyek Bendungan Tam-
blang mengajukan agar dana
ganti rugi terhadap 20 bidang
tanah itu dititip di PN. Namun
sejauh ini, pihak BWS BP belum
bersurat ke PN Singaraja untuk
penitipan dana tersebut.

Kepala Satuan Kerja (Ka-

sakterJ Bendungan BWS BB I
Gusti Putu Wandira, melalui PPK
pengadaan lahan Bendungan
Tamblang Nyoman Astawa, yang
dikonfirmasi Rabu (26/2J men-
gaku masih berkoordinasi lebih
lan jutden gan B PN Buleleng guna
memastikan berkas yang belum
lengkap termasuk menyesuaikan
dengan ketentuan dalam pem-

bebasan tersebut. "Kami belum
bersurat ke Pengadilan, karena
kami masih harus berkoordinasi
dengan BPN. Untuk memastikan
ketentuan konsinyasi tersebut.
Biar tidak menyalahi ketentuan
nantinya," kata Astawa.

Menurutnya, bila nanti hasil
koordinasi dengan BPN harus
dikonsinyasi, maka pihaknya
harus bersurat terlebih dahulu
dengan pihak Pengadilan. Na:
mun, bila nanti ada yang layak
dibayarkan, maka prosesnya
pembayarannya akan langsung
diproses, tanpa harus dikon-
sinyasi di Pengadilan. "Kalau
yang lainnya sudah semuanya
terbayarkan, tinggal ini saja (20
bidang RedJ yang masih ada per-
soalan. Harapan kami tidaksam-
pai dikonsinyasij' ujar Astawa.

Sementara pihak BPN Bule-
leng, belum bisa dikonfirmasi
terkait dengan persoalan 20
bidang lahan yang belum bisa
dibayarkan tersebut. 6 k19
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fuiggaran PKB Taban an"
NaikladiRp Z,|Miliar

* Akan Tampilkan 1.500 Seniman
dan 8 Materi Tambahan

TABANAN, NusaBali
Anggaran Pesta Kesenian Bali

(PKB) tahun 2020 di Kabupat-
en Tabanan setelah tiga tahun
berturut-turut selalu turun, di
2020 naik menjadi Rp 2,9 miliar.
Dengan kenaikan anggaran yang
lumayan besar ini, Tabanan akan
menampilkan seluruh materi, dan
akan melibatkan 1.500 senlman.

Kepala Bidang Kesenian Dinas
Kebudayaan Tabanan I Wayan
Muder, seizin Kepala Dinas Ke-
budayaan I Gusti Ngurah Supanji,
menjelaskan tahun 2020 anggaran
PKB naik dibanding 2019."Ang-
garannya sekitar Rp 2,9 miliar,"
ujarnya, Rabu(2612).

Sebelumnya di 2019 anggaran
PKB di angka Rp 1,6 miliar, sedan-
gkan di 2018 sebesar Rp 1,9 miliar.
Dengan anggaran tersebut, tahun-
tahun sebelumnya Tabanan selalu
terbatas mengirimkan materi di
ajang PKB. Pemkab Tabanan han-
ya mengirimkan materi prioritas.

Kata Muder, anggaran Rp 2,9
miliar itu bersumber dari APBD
Tabanan dan BKK Provinsi Bali.
Rinciannya BKK provinsi sebesar
Rp 750 juta dan APBD Tabanan
sebesar Rp 2 miliar lebih, se-
hingga totalnya Rp 2,9 miliar.
"Kita bersyukur sudah naik, kita
akan tampilkan seluruh materi

serta tampilkan 8 materi tamba-
han, melibatkan 1.500 seniman,"
tuturnya.

Untuk saat ini pihaknya ten-
gah melakukan persiapan untuk
pembinaan peserta yang akan
mewakili Tabanan. Bahkan di upa-
cara pembukaan nanti Tabanan
akan menampilkan pementasan
inovasi, yakni, ketungan dengan
tektekan sebagai ciri khas Kabu-
paten Tabanan yang merupakan
daerah agraris. "Ketungan itu
dipakai untuk menumbuk padi,
sedangkan tektekan itu sebagai
salah satu tradisi untuk mengusir
hama di sawah," kata Muqer.

Muder menambahkan PKB
ke-42 nanti mengambil tema
Atma Kerti yakni Penyucian jiwa
Pramana. Tema ini dirancang
dalam payung tema Nangun Jiwa
Pramana Padma Bhuana Bali, yang
dimaknai membangkitkan spirit
budaya menuiu Bali-Era Baru.

Dan sebelum tampil di PKB
provinsi, Muder mengatakan duta
Tabanan akan tampil di PKB kabu-
paten yang akan digelar sekitar
Mei dan f uni untuk diuii coba. "Kita
akan uji coba semua materi dan
nanti diarahkan tiap-tiap masing-
masing kecamatan menampilkan
ciri khas seniman masing-masing,"
tandasnva. 6 des

7
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MANGUPUM, NusaBali
Pemkab Badung terancam

kehilangan pendalpatan dari
pajak hotel dan restoran (pHR)
sebesar Rp 1,6 triliun di iahu;
2020 ini. Pasalnya, pemerintah
pusat keluarkan kebijakan hen-
tikan pemungutan PHR selama 6
bulan di 10 destinasi termasuk

BerlrlrlrhngkeilillsKolun I

I

2

3

4
5

Nusa Dua
Kuta

Seminyak
Sanur
Ubud

30-35 Persen
35-40 Persen
35-40 Persen
60-65 Persen
50-55 Persen

industri pariwisdta luga beilireasl
menclptkan paket-paket menarik
yang oapat merangsang pening_
Karan KunJungan wisatawan.
yang dapat mer€
katan kuniunganan Kunjungan wsatawan.

Di sisi lain, Ketua DpD Him-
punan Pramuwisata Indonesra
IHPIJ Bali, I Nyoman Nuarra,
Juga menyambut positif ke-
DrJakan pusat yang bertujuan
mengakselerasi kondisi keoari_
wisataan. Setidaknya, kebijakan
ini dapat membahtu industri
p.a.riwisata untuk berpikir dan
tlcla.k .tergesa-gesa mengambil
trndakan, seperti melakukan
PHK. "Mudah-mudahan damoak
virus Corona ini tidak seperti
tragedi Bom Bali l20O2," iarao
Nuarta. 6. asa,kl7
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6 Bulan, Badung Terancam

Kehilangan Rp t,O lhiliun
* Kalangan Pefaku pariwisata di Bali

Sambut Sumringah Kebijakan pusat

Pungutan PHR Dihentikan 6 Bulan, Badung Terancam.,,i'WllWWWTr'1" suiSpq' 
dalam-n^egeri, diberikan insintif ,,Jika petunjuknya jeras, maka

I:Ii..'.*$"i upava pemurihan 
'""'"i'j.lnujij*,}:j:{ip*i ,f3"tTf;-Tl;{i[:s'd!11# i:i"5'ft:*T:v" 

,r,rn -,alr,,;parlwrsata dan Derekon^omian s"tt-p"i3"ilt;ps kami belum tr.g" untur.2!-p"-.i.,ir#p.. .. paparansenadadisampaikanakibat dampak virus Co

, ^3s113t'nlt"iig*'li"T'u'r" ;i,T::'ff"tr111;iil;*l m ff:iltr#"f:Th,l;.,13,f." i,:,llif;,?[T:l"j ffixj.,f,jf:KeDuakan peniadaan oYtc^ll1n uii *;il'peniaoaln punJ- plii*irrt, y.anglersebar di 33 kebilikan frrui-ini segera bisi
PHR selama 6 bulan ini^be''tat- utto prin 

'Jdma.o 
uulailiiul" [ll'up.rt"nir,oia oi-rnJoni'sia, disainpaikinkepadaparastake-henar diberlakukan' Soalnva, ran;utbiio[ratrr"ro.r, p".liu, ilaltirpr"'gi]ii;Hilrr"[Jr"Tro 

lgraqi, pariwiliia, sehingga
lsny,}jli{lt!{i:":1"il: ir;qi;#L;iii,t.s"i"ri"",eJi,;,? iJi,unl,"ri,;6;;i;; -"'' bisa diriksanakan seceparnyaini bersumber aa'i p"Hn;ia, ""karenaberT:d:,p1Tp"rita- 

wissaet:!ilJt%i:dj',:f,1i;* lflru;:fpi*fl*Ti:f[:'i:#:;:i'l"J:TJ#,t{f i"'ff"i:###ji*x'fi:Eilrf iiH;#rl[,#n;irri:my;; ;Til*fliTii:",dengan 
,inska,

lnjlo-k'" ungkap KepaliBadan b;ili:;;;;';. buran, menurur Ba;o- Bangka dJid;;, ildn.', Di kawasan Nusa Dua fKeca_
Fendapatan dan pase
ag""s'Kir;o;;"'fi;;tx,?:t ilii:ltf#y,f:Til"+'it][ i:lffi;:HiliExT:,f, Iff;il,-,tlx,,"",1"11,,1;iixitf;]
I!."*li;il":JJ'fi3;", Hni#i#ii:*#l*i,3i ,11*"n 

nin'i-i"i","i'ni i,: p"a-, riiu.in :0.:s persen
Pemkab Baduns teraniam ke- u".;"iur'i"p"iti biuru, sebetum *,r"i?tilrXll1o 

destinasi'pari- buarngt"n aiiirilrrn (.,tu 
1K._hilangan.pendlpatan hingga 

"4"'f."t""t-,i"" vAns mpna.t1,r,, z^^___^ , r camatln Kuta, Bidune), tinskatillf i.'i;.Hiii'iiifiil:&1 
, ffS\:l:i'I v""e ;";s-'-*;'

I:i ifu i; t ir 1! B^,j 
i" eq iffi li,iil "?1:Tl;T ti X: :j..Y f4q+rrrlil4,n,n,e.{!. 

jDuakan stop pemunguta
tersebut dilaksanakan' "Kalau Pendapatan a"n ert.,ht', a!i"g il"l"*. npr+t ,ili;.,,;;;k"n Kuta, Badung),,tingkat huniani"T1fi3#,"J"':,'i]i,llX1ii,',1; 5J"'r:ffi::lr',tfni*ilji1fii: :ii::1",1'l_rniadi hib;h ke hoter berada pada-kisaran 35-rumnva saatpariwisata norma.l, pendapatan eHn ni""gg"l?'n.u- ;;';;:T;'i;#f l'"111";""il":; iSt;Lir:"T:i.!:fli#::l?lri:;pendapatanBadunghinggatri-iuari2020,mencapiiskitarRpp".i-l,,t"nyi'
wulan II biasanva Ri t'e'iiiliun' aee tili;..'A;ir., t.*"ilriir"ii "''s"mentira itu, karangan (Denpasarse,latan) beradapadaKalau peniada'n pdi"tt ber.laku *kil;ffiit #tu,i.d;;;;;;giln p"rii.u par.iwisata Barimenyrm- krsaran 60-65 persen.6 bulan' artinya kan triwulan t p.ii"o"'I;"g'r:Ly tahun 2019 6uipositift<euijakanpemerintah ,,Untuk kawasan Ubtr tlhingga triwulan II' berarti segitu ialu, y;;d u.itinyr mencapai Rp pusl_t untuk m-eng'aksele.rasi (Gianyar), tingkat hunian hotel
t:"'rTil:f,i,txfli:ffil9i',iki tnilifri;;;;,,,";";;;:"": 

li#:1,::,:",::rtitilf,Lrdr-- bs.us" dikisaran 50-55 perscn,,,
S.utama mengungkapkan,

realisasi PHR di Badrlng tahun
20.19 mencapai sekitaaRp 3,2
triliun. Nah, jika kebijakanstop
PHR selama 6 bulan Oiberlakd-
kan tahun ini, maka Badung
maksimal akan dapat pemasu-
kan dari PHR Rp '1.,6 triliun.

Disebutkan, bukan hanva
Badung yang merasakan imb-as
dari stop PHR selama 6 bulan ini.
Enam kabupaten lainnya di Bali
yang selama ini mendapatkan
penyisihan PHR dari Badung,
kecuali Gianyar, juga kena im-
basnya. "Tapi, bagaimana pun
kalau sudah ada pemberitahuan
resmi dari pemerintah pusat,
kita harus sampaikan sampai-
kan ke WP lwajib layakJ," kata

, Dari Rp 666 miliar pajak yang
olpungut periode Januari hingga
24 Februari 2020 ini, kata 5i-
tama, sebanyak Rp 445 miliar di
antaranya bersumber dari pajak
hotel. Sedangkan sisanya, s,!ti'tar
Rp 1 33 miliar dari paiak restoran.

Sementara, Kadis pariwisata
Provinsi Bali, I Putu Astawa.
menyatakan ada empat poin
kebijakan penting yang di[<elu-
arkan pemerintah pusat dalam
membantu pariwisata dan per-
ekonomian akibat virus Corona.
Pertama, pemerintah memberi-
kan tambahan anggaran sebesar
Rp 298,5 miliar untuk insentif
airline dan travel agent dalam
rangka mendatangkan wisa-
tawan asing ke Indonesia.

Kedua, untuk wisatawan

pariwisatanva.

,sementira itu, kalangan
pelaku par.iwisata Bali menyam_
but positif kebijakan pemerintah
pusat untuk mengakselerasi
Kepanwisataan Bali akibat dam_
pak virus Corona. Kebiiakan
tersebut dinilai bisa bantu me-
ringankan pelaku pariwisata di
tengah dampak virus Corona.

"Kami menyambut baik dan
apres.iasi kebijakan pusat yang
memDen rnsentif seDerti ker_
inganan pajak (PHR) iersebut,,,
ujar Wakil Ketua DPP Indonesia
Hotel General Manager Asso-
siation (IHGMA), I Made Ramia
Adnyana, saat dikonfirmasi
NusaBali, Rabu (26/2).

Namun, kata Made Ramia.
untuk lebih memastikan imole-
mentasinya di lapangan, perlu
drsusul dengan Juklak dan Juk-
nis. Misalnya, bagaimana petun-
JUK soal Kennganan pengenaan
PH R, apakah-langsu ns* tidak
dikenakan kepada-wisalawan?

!."-1"9." 
d i ll tlia n s o-s-i lersc n,,,

ujarRicky. Untuk membaritu men-
gakselarasi,.Ricky berharap pihak

J. ts
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Dinas puTR skenariokanTambah shift Krll1,"_ 
I

'TNGAMJA, 
NusaBali tinggi, Sehingga tidak ada ket- karena tiap mingcu adale^v'a]l- asri meniadi mega proyek

Dinas pekeriaan umum dan ".iriiu"t 
natiil.il$iJ,; i;13"r.".i'""n,,, 

iiu. p"ngr,oui r."iu", kaiena biava vang di-

rata Ruang rpurRr 1gu-"r,","; 
pi,a' nanvu"il;I1t'r1i{i "'"il::ij:i';,;;,;*;g;, llli"Xtlotl"',1l%Ji'Xl

Bulelens telah menvrapri'r"- kan Desembei'll*:i'f'Y'*i:l tn'Jl'ilJi't"i 
't.rii'ifi-rltik lse'6 miliar' Pasar Banvuasrt

li:1:#:1,;;i:1ig#,,tifr: 
,,:lSru-:[fi,TliT*:#[|"J 

i;"!if"",l 
$l"tf ii$"1*] *",i''ir'i-llr Tii'"''melns

"!ii 
ai rerurihan e"";;;lli ffi;;"",h,ft,tifi:i seiauh gZtliii#:fn"1"T[il:l n:l3lru:U:;:[::.:i'X'll

i:;;";;;;i;r""s si"'"'i.i Menurut t1l,t:1'":i111: ;3x"i:'ll#ffi$;il;oHd ios uaiah sebanvak 200 unit

ffi'ffi5*;ffi'##:HJfij [iil*wi[t;:tur ["$x',1ff1']1i'."'l'Tf"#": 
'a""J", r"i1'8 35.2 unit Lan'

Skenarionya, per<"rla dib_ bekeria pr"fi;ri;;u-''ari". r"ip.r""i""g"rii"ngtotom. tai kedua seluas 6'174 meter

"eij'" ,r,ir, rrl:,.,:1"fi,x11 il,:;ffi:fli,1,,3ffi5ii'6 -'i#h"J''ff':t:t{$it m:;i:f;l'-"l"itT:f-1::
malam. "Kami-tuo"n^.Til:1 ::i:I;;r;;;;suk peiatatan Desember. 20,re,,ol:.111i' ",:l:li';;,';.i,irrL.rz+ *",".
siapkan dua shift, Iampu-lam- pekerja ,".,n"r"il p"i"i"tun r"r.i"il". zotg, aitanali se;umiatr te{ u,nr1 Sedangkan

",fl"*i*$r+rrillihffi 
tflt#l',iii:t'tffi n*:',tr*"r;l,;":ll# diir.*[t[t flfil;triFr-^-.,1F^ -..t ditpmtli

:*'-:$X,'r1t*:13;i;i- il,X*'iii,::ilf i;'i3iil,ll i:fff#ii'ii"G*""i"ai 
dan parkir vans mampu me

Adipta menielaskan, oua shift kemaiuannva t;; ;;{;; k"i p";;:iil ;;;;';; K?l; pi'r"- 'nu"i 
136 unit mobil' Sehingga

itudiberrakukanmengantisipasi rena dari.sc n,i1utLyang ada 1"ie, v?"'s 'il'iu't'*ttiui :?:*"':i:tli"f3.LBiit;:AX

il:il#f,:JfiHtrij,:-fgil mi*lll-$ i:J,:*J; '"'o'.l"'f#*"nanpasarBanyu' p".'"?ia xrs

r*
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DENPASAR, Radar Bali - Di usianYa
yang mtrlai uzur, Sugianto harus
ducluk men.iadi pesakitan di PN
Denpasar. Kakek 6l tahun Yang
rneniabat l)irektur tttama PT Wahyu
Alwijaya ittt didakwa menggelapkan
pajak hingga menyebabkan kerugian
negara Rp | 53 juta.

"Seiak lantrari 2016 sarnpai Desember
2016, terdakwa dengan sengaja tidak
menyampaikan dan tidak melaporkan
keterangan d.engan benar pemotongan
pajak yang telah dipungut," ungkaP
jaksa penuntut umum (IPU) I Kadek
Wahyudi Ardika di muka majelis hakim
yang diketuai Ida Ayu AdanYa Dewi,
kemarln (24/2).

Dijelaskan lebih jauh, penrsahaan
terdakwa dikukuhkan sebagai PKP
(Pengusaha Kena Pajak) bergerak di
bidang jasa pemasangan instalasi listrik,
mekanik, dan furniture. Kantorterdakwa
yang berkantor di Jalan Gunung Lebah,
Tegal Harum, Denpasar, menerima
pembayaran sekaligus memungut pajak
penghasilan negara (PPN) sebesar l0
persen dari konsumennya.
Dari beberapa kali transaksi

dengan sejumlah rekanan, terdakwa
memungut PPN bervariasi bergantung
besaran nilai proyek. Suatu waktu,
terdakwa memungut PPN Rp 106
juta dari dua proyek yang dikerjakan.
Namun, dari Rp 106 juta itu yang

disetorkan ke kas negara hanya Rp
4,1 juta. Begitu juga dengan transaksi
lainnya, tidak sepenuhnya pajak
disetorkan ke kas negara.

Selain tidak melaporkan masa PPN,
terdakwa juga membuat laporan
PPN fiktif atau tidak benar. Itu terjadi
pada April 2016 dan,November 2016.
Terdalanra membuat laporan pajak nihil.
Fakanya, padawaku tersebut, terdaklva
menerima pembayaran dari lawan
transaksi atau rekanan terdakwa. Dalam
waktu tersebut terdakwa memungut
PPN sebesar Rp 51,7 juta. "Total PPN
yang dipungut terdakwa tapi tidak
disetorkan terdakwa ke kas negara
sebesar Rp 153,2 jutai' beber fPU Kejari

Denpasar itu.
Perbuatan terdakwa sebagaimana

diatur dan diancam Pasal 3l huruf
c, d, dan i, UU Nomor 16/2009
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Terdakwa terancam
pidana penjara maksimal enam tahun.
Atas dakwaan IPU, terdakwa yang
didampingi penasihat hukumnya tidak
mengajukan eksepsi atau keberatan.
Sidang dilanjutkan pekan depan dengan
agenda pembuktian. (san/yor)

DlADlLl: Sugianto saat menjalani sidang
kasus penggelapan pajak di PN Denpasar
kemarin.,

Gelapkan Pajak, Kakek 6l Tahun Iadi Pesakitafr
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SK Pemberhentian Ashari
Tak Kunfung Terbit

(t
\I:n:i-l'

yang ditunjuk sebagai Pelaksana
tugas (Plt) Perbekel, kesulitan
mengambil kebijakan. Maklum
saja, tugas dan wewenang
pelaksana tugas, tak sebesar
penjabat (Pj) perbekel.
Kabid Petnerintahan

Desa Dinas PemberdaYaan
Masyarakat dan Desa
(PMD) Buleleng I Gusti Puttr
Mastika yang dikonfirmasi
kemarin (23/ 2), mengakui

bahwa SK pemberhentian
belum terbit. Mastika Pun
mengaku tidak bisa berbuat
banyak, karena hanYa bisa
menunggu SK terbit. "Kami
sudah ajukan, dan sekarang
masih menunggu terbitnya SK.

Mudah-mudahan dalam waktu
dekat ini bisa segera terbit.
Mungkin masih terhambat hari
rayaj' kata Mastika. Disinggung
soal isu yang beredar di Desa

Celukanbawang, Mastika tak
membantahnYa. Menurut
Mastika, pemerintah akan
tetap melakukan Proses PAW di
Desa Celukanbawang, setelah
SK terbit. "Kami sudah dengar
isu seperti itu. Nanti setelah
SK terbit, kami akan segera
sampaikan pada tokoh dan
masyarakat di sana. Penjabat
perbekel juga sudah siaP
bertugasi' tegasnya. (ePs/SuP)

,A
:.lagu.gt -/4fsef\!W

Muncul Isu
Miring di
Celukanbawang

SINGARAIA, Radar Bali
- Perbekel Celukanbawang
nonaktif Muhammad Ashari
memang telah menjalani hu-
kuman di Lapas Singaraja,
lantaran terbukti melakukan
tindak pidana korupsi. Namun

hingga kini SK pemberhentian
tetap Ashari sebagai perbekel,
tak kunjung terbit.

Hingga Minggu (23/2), SK
pemberhentian informasinya
belum juga diterbitkan.
Padahal draft SK sudah
disusun sejak l5 Ianuari lalu.
Tak diketahui secara pasti
dimana SK tersebut mandeg.
Bahkan hingga kini SK
tersebut belum ditandatan gani

Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana, karena belum
sampai di meja bupati.
Lambannya penerbitan

SK tersebut, tak pelak
menimbulkan sejumlah
spekulasi di warga Desa
Celukanbawang. Spekulasi
yang muncul yakni, pemerintah
tidak akan melakukan proses
pergantian antar waktu (PAW)

di Desa Celukanbawang.

Sebab itu, pemerintah tak
kunjung menerbitkan SK.

"Malah ada informasi kalau
Pak Ashari bisa menjabat lagi
jadi perbekel, setelah keluar
(dari penjara)," ujar salah
seorang warga yang minta
namanya tak dikorankan.

Selain itu, roda pemerintahan
di Desa Celukanbawang juga
mandeg. Penyebabnya, Sekdes

Celukan Bawang, Rahmansyah,
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Pangkalan lkan Kusamba Porak poranda

lKarena Dihantam Ombak
; Proyek Rp 18 M Itu Sempat Mangkrak

SEMARAPURA, Radar Bali -
Kondisi pangkalan pendaratan
ikan (PPI) Kusamba di Pantai
Karangdadi, Desa Kusamba,
Kecamatan Dawan sangat
memprihatinkan. Proyek yang
menelan anggaran sekitar Rp
IB miliarlebih itu porakporan-
da dihantam ombak.

Berdasarkan pantauan di
lapangan, selain porak po-
randa, kondisi bangunan pun
terancam rata tanah tergerus
abrasi. Parahnya lagi, satu unit
bangunan berukuran besar di
sisi timur rata tanah dan hanya
menyisahkan kerangka beton.

Saat ini, di kawasan itu hanya
menyisakan dua unit ban-
gunan yang kondisinya pun
memprihatinkan. Sebab, pon-
dasi bangunan tidak utuh.
Begitu juga dengan atap yang
sudah lapuk.

fro Mangku Dharma, warga
asal Desa Kusamba yang saban
hari berjualan di Pantai Ka-
rangdadi mengatakan, bangu-
nan PPI Kusamba di sisi timur
hancur dihantam ombak sejak
dua bulan lalu. Akibatnva, se-

bagian bangunan ringsek.
Menurut fro Mangku ter-

jangan ombak juga porak-po-
randakan tanggul pemecah
ombak. Bahkan sebagian jalan
menuju pantai juga amblas.
"Ombaknya besar sekali. Apala-
gi saat hari penampahan Ga-
lungan dan hari Galungan,
air lautnya sampai melewati
kolongwarung saya. Kalau saya
tidak.membuat warung saya
dengan model panggung, su-
dah disapu air laut " ujar fro saat
ditemui di lokasi lumat(ZIl2).

Menurut dia, dengan kondi-
si ombak tersebut ancaman
abrasi kian parah. Bahkan dia
memprediksi bangunan PPI
Kusamba yang lainnya akan
Ienyap dihantam ombak. "Itu
sebabnya setelah hari raya Nyepi
25 Maret mendatang saya mau
pindahkan warung saya lebih ke
utara sekitar dua meteran. Kalau
tidak dipindahkan bisa hanyrt
dihantam ombak," kalanya.

Sementara itu, Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Per-
ikanan Klungkung, I Wayan
Durma menjelaskan berdasar-

kan Undang-undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pengelolaan PPI men-
jadi kewenangan pemerintah
provinsi. Berkaitan dengan
hal itu, pihaknya sudah ber-
surat ke Dinas Kelautan dan
Perikanan provinsi Bali untuk
menyerahkan aset PPI Kusam-
ba tersebut. "Penyerahannya
dari Kabupaten Klungkung
sudah dilaksanakan, tapi pihak
provinsi masih koordinasi ke
pusat. Artinya belum diterima
provinsi," terangnya.

Terkait kondisi PPI Kusamba
saat ini, Durma mengaku su-
dah melakukan pengecekan ke
lapangan bersama Dinas Ke-
lautan dan Perikanan provinsi
Bali. "Setelah dicekoleh Dinas,
masih dikoordinasikan ke pu-
sati'katanya.

Sebelumnya, Made Gunaja
yang sempat menjabat sebagai
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan provinsi Bali men-
gungkapkan PPI Kusamba tidak
termasuk sebagai PPI yang ter-
daftar di Kementerian Kelautan
dan Perikanan RI. Menurutdi4
di Bali hanya terdapat dua PPI
yang terdaftar di Kementerian
RI, yaitu PPI Kedonganan di
kabupaten Badung dan PPI

Sangsit di Buleleng. "Dalam
penetapan sebagai PPI ada
sejumlah kriteria yang harus
dipenuhi. Seperti harus memi-
liki dermaga, tempat penda-
ratan ikan dan pernah ada
kapal yang berlabuhi' ujarnya.
Gunaja mengaku sudah

menyurati Kementerian un-
tuk melakukan evaluasi secara

teknis. Sebab, anggaran yang

dikeluarkan untuk pembangu-
nan PPI Kusamba cukup besar.
Sebab, untuk membangun PPI
seperti sekarang ini anggaran-
ya hampir Rp 75 miliar. " Kalau
hanya Rp 2 miliar per tahun
kan butuh waktu 30 tahun
untuk menuntaskan pemban-
gunan. Tidak mungkin untuk
dilakukan," katanya.
Di tempat terpisah, bupati

I0ungkung I Nyoman Suwirta
menjelaskan personel, pem-
biayaan siuana dan prasarana
serta dokumen (P3D) telah dis-
erahkan ke pemerintah provinsi
Bali. Namun, hinggakini pem-
prov Bali belum memberi kabar
apakah mau mengambil alih
atau tidak. Menurut Suwirta,
jika pemprov BaIi tak mau men-
gambil alih pembangunan, pi-

haknya berencana menghap us
bangunan PPI dari aset pemkab
Klungkung. Pasalnya, pemkab
tidak mampu lagi memperbaiki
bangunan PPI Kusamba yang
hingga saatini belum ramputrg.
" Pembangunan PPI Kusamba
itu telah menelan anggaran
sekitarRp lB,l miliar. Sayatidak
mau PPI itu mangkrak terusi'
ujarnya. (ayu/doQ
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GIAI\IYAR, Radar Bali - Tahun2}t9
lalu sebanyak 63 desa di kabupaten
Gianyar kompak memborong mo-
bil dinas (mobdin) jenis Mitsubishi
Xpander. Namun, hanya desa pejeng
Kecamatan Tampaksiring yang tak
ikut membeli. Bahkan di tahun 2020
ini desa Pejeng kembali takmengang-
garkan dana untuk pmebelian mobdin
jenis Xpander tersebut. Menariknya,
anggaran mobil seharga Rp 245 juta
lebih itu digunakan membangun fasil-
itas pengelolaan sampah.
Apakah desa Pejeng tidak melaku-

kan pengadaan mobdin karena tahun
lalu Xpander sempar dibidik polda?
Hal itu dibantah Perbekel Pejeng
Tjokorda Gde Agung Pemalrrn. "Sam-
pai saat ini memang belum pesan
mobil itu (Xpander) karena kami ta-

i hun ini masih mengejar penanganan
sampah,"ujar Tjokorda Gde Agung
Pemayun, lumat(21/2).

Cok Pemayun mengatakan pihak- '

nya memang komitmen untuk bisa
mengelola sampah secara mandiri.
Sehingga Desa Pejeng tidak perlu lagi
membawa sampah ke TPA Temesi.

rnang harus dikelola masing-masing
desa," jelasnya.
Untuk mengawali pengelolaan

sampah, pihaknya sudah rnemiliki
mesin selinder. Mesin berfungsi un-
tuk menghancurkan sampah organik
menjadi serpihan kecil, sehingga lebih
mudah diolah menjadi kompos ..Xami

b esa Pei eng Ogah Beli Mobdin

Fokus Bangun rnfrastiukt".'ry 
an {e r

unruk Kelola Sampah ;x1?iili:l[:i:i":1x'"*t:ffi:::
..rANvAn Dn)-_ D^t: T^L..-. 4^r^ terus diberi sampah. Sampah me-

sudah sosialisasi ke banjar-banjar dan
masyarakat sudah mulai memilah.
Tetapi ini bertahapi' terangnya.

Saat ini anggaran di Desa pejeng me-
mang banyak terserap untuk penge_
lolaan sampah secara mandiri. Seliin
pengadaan sarana, besarnya anggran
juga digunakan untuk menggerukan
SDM yang meliputi dua sopir, dan
lima tukang angkut sampah. ,,Dengan

asumsi masyarakat belum sepenuhnya

mau bayar. Maka asumsi kami dib-
utuhkan dana RP 250 juta Pertahun
hinya untuk sampah sajai' terangnya.

Dia merinci dana itu untuk memba-
yar gaji dua soPir dengan total RP 5

juta. Pun untukmembayar 5 tenaga tu-
kang angkut. Dana itu juga digunakan
untuk ongkos minYak dan servis.

Di tahun 2020 ini, lanjut dia' Pi-
haknya menganggarkan Pembelian
sejumlah alat seperti mesin penyaring
sampah. Ditambahkan' prograrp^ pen-

angi.tan sampah menjadi kebutuhan
daiam skala prioritas dibandingkan
program lain seperti perbaikan got

atau yang lainnya. "Dibanding pro-
gram fisik memPerbaiki got atau
p"-ututtgun Paving itu tidak ada

iesistensi, kalau pun got diperbaiki
masyarakat bisa saia tetap membuang

sampah ke got," ungkaPnYa.
Diakui PihaknYa sendiri semangat

menjalankan Program Penanganan
sampah sesuai surat dari gubernur
Bali dan imbauan buPati GianYar'
Agung PemaYun menamPik tak mem-

beli Xpander Pada tahun ini karena

tahurrlalu Xpander sempat dibidik
Polda. Meski penyelidikan Xpander
tak berlanjut, Agung PemaYun lebih
memilih penganggaran pengelolaan
sampah. (dra/dot)
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Penrkab Negosiasi

Sengketa Utang
Dengan UD. ))

SINGARATA, Radar Bali -
Pemerintah berencana
melakukan negosiasi ter-
hadap proses pembayaran
utang piutang dengan UD.
Serbajaya. Menyusul kekala-
han Pemkab Buleleng dalam
sengketa perdata dengan UD.
Serbajaya sejak pengadilan
tingkat pertama hingga ting-
kat peninjauan kembali.

Rencana negosiasi itu di-
hembuskan Asisten Tata pe-
merintahan Setda Buleleng
Putu Karuna. Karuna menye-
but pemerintah berencana
mengajukan negosiasi untuk
keringanan utang.

"Putusan dari pengadilan
itu kan pemerintah ha-
rus membayar pokok plus
bunga enam persen setiap
tahun. Kami akan upaya-
kan nego, bagaimana biar
bunganya bisa di bawah
itu," kata Karuna.

Dari hitung-hitungan, pe-
merintah wajib membayar
bunga sebesar 36 persen. Se-
mentara pokok utang sebe-
sar Rp 94.479.750. Sehingga
pemerintah harus membayar

Kami kan masih meng-
hitung dulu. Tunggu
pertemuan minggu

depan. Yang jelas pe-
merintah berkomitmen
membayar, karena itu
putusan dari penga-

dilan."
PUTU KARUNA

Asisten Tota Pemerintohqn Setdo
Buleleng

bunga sebesar Rp 34.012.710
padaUD. Serbajaya. jika ditotal,
pemerintah harus menyiapkan
anggaran Rp 128.492.460.
Karuna mengatakan, pem-

L-] tsALI I]*OST [1 NUSA BALI
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Serbajaya

dilakukan pekan depan.
"Kami kan masih meng_

hitung dulu. Tunggu per_
temuan minggu depan. yang
jelas pemerintah berkomit-
men membayar, karena itu
putusan dari pengadilan,,,
imbuhnya.

sep erti oto".il"l"T'l J"il
umnya, dalam sengketa utang
piutang itu, pemkab Buleleng
dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan memiliki bon
pada UD. Serbajaya sebesar
Rp 94.479.750. Bon tersebur
tercatat dalam kurun waktubayaran

utang itu
akan dilaku-
kan melalui
APBD Peru-
bahan2020.
Hanya saja
untuk besa-
ran angga-
ran, harus
menanti
hasil nego-
siasi, Ren-
cananya
negosiasi
itu akan

2008 hingga 20t2lalu.
_ 

Sebenarnya pemilik UD. Ser_
baily.a, Ketut Suryata Tanaya,
sudah..pernah mengajukan
D€naglhan secara persuasive.
Hanya saja, pemerintah me_
nolak membayar bon terse_
but. Suryata Tanaya kemudian
mengajukan gugatan perdata
qengan nomor gugatan 360/
Pdt.G/201alpN Sgri

Dalam gugatan itu, pemkab
diminta membayar bon mere_
ka pada UD. Serbajaya. Selain
rtu pengadilan juga memer_
intahkan pemkab membavar
denda sebesar 6 persen ier
tahun, terhitung sejak gugatan
dldattarkan di pengadilan. Ha_
sil audit BpK pun mewajibkan
pemerintah membayar utang
tersebut. (eps/gp)
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fl



Surb [-Jagian t-lunta$ ,g( T-U EI]K penwakilan provinsi Bali
-/ffnnn'n* EALf I T*rtsuN BAL, L] BALI r,osr n NUsA BALI

Eclisi

Hal

t_l

J /

Minta Tambahan Modal Rp 660 M
MANGUPURA, Radar Bali _ pDAM Tirta Mangutama

Badung meminta tambahan penyertaan modal sebesar
Rp660 miliar. Hal itu terungkap sait rapat pansus penyer_
taan Modal Perusahaan Daerah DpRD Badung Aengan
PDAM Tirta Mangutama belum lama ini.

Anggota Pansus, I Nyoman Satria mengatakan, penyer_
taan modal ke pDAM belum disetujui karena belum ada
kajian investasi dan naskah akademik. ,,Nanti 

kita panggil
ulangi'terangnya. Secara terpisah Dirut pDAM fia"""g,
Ke.tut Golak mengatakan, dana tersebut untuk pei_
baikan jaringan distribusi. ,,Karena jaringan kita sudah
banyak yang berumur tua dan sudah p-erlu diganti,,,
pungkasnya. (dwi/yor)
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Kasus KoruPsi
APBDes Dauh
Puri Klod

))

sejatinya berpeluang menjadi
tersangka, yalcri mantan Per-
bekel yang kini duduk sebagai

anggota DPRD Kota DenPasar

dari Fraksi PDIP I Gusti Made
WiraNamiartha.

Nama pria yang akrab dis-

apa Iik Nami itu disebut be-

rulang-ulang dalam sidang
perdana kasus dugaan koruPsi
dana Silpa APBDeS 2015 -
2016 belum lama ini. Nami-
artha yang saat itu menja-
bat perbekel dianggap turut
bertanggungjawab karena
berperan sebagai Pemegang
kekuasaan atas Pengelolaan
keuangan desa. Penarikan
atau pencairan uang didasari
tanda tangan Namiartha.
Sementara terdakwa se-
bagai bendahara dianggaP
bertanggungjawab karena
mencairkan dana melebihi
kegiatan yang ditentukan.
Pencairan dana desa

dilakukan terdakwa, tapi
ada juga yang secara
langsung dilakukan saksi
Namiartha. Selain nama
Namiartha, muncul juga
nama baru yang turut ber-
tanggungjawab, yaitu Luh
Made China Kembar Dewi
(sekretaris desa) dan I Putu
Wirawan (kaur keuangan
desa). Sekretaris desa di-
anggap bertanggungjawab
lantaran tidak memverifika-
si slip pencairan. (san/yor)
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'sinyal Tersalgk{
BaruBulanApril

DEI\IPASAR, Ralar BaIi -Man-
tan bendahara Desa Dauh Puri
Klod, Ni Putu AriYaningsih, 33,

yang kini menjadi Pesakitan di
Pengadilan Tipikor DenPasar
bakal memiliki kawan baru dari
desanya. PasalnYa, jaksa PenYidik
Kejari DenPasar memastikan ter-

sangka dalam kasus koruPsi dana

silpa APBDes Dauh Puri Klod
lebih dari satu orang.

Bahkan, PenetaPan tersangka
baru inr tinggal menunggu waku.
Hal itu diungkapkan Kasi Intel
Kejari Denpasar, IGN ArY Kesuma.

"Yang jelas ada lebih dari satu

tersangka. Akhir Maret atau awal
'April sudah Pasti ada tersangka
baruj' terang Ary kepada lawa Pos

Radar Bali kem atu (2r / 2).

Lebih lanjut dijelaskan ArY, saat

ini pihaknya masih menunggu
dan memperdalam keterangan
saksi-saksi di persidangan. Ket-
erangan para saksi ini akan me-
ngungkap fakta baru. Setelah
mendapat fakta baru dari keteran-
gan para salei, barulah dilakukan
ekspose perkara.

Ari menegaskan, bayangan siapa
yang akan ditetapkan sebagai ter-
sangka sudah ada. Hal itu berdasar
struktur hukum siapa yang ha-
rus bertanggungjawab terhadap

Yang jelas ada lebih dari
satu tersangka. Akhir
Maret atau awal APril

sudah pasti ada tersang-
ka barurl'

IGN ARY KESUMA.
Kosi lntel Keiori DenPos-or

kerugian negara. Namtut, hal itu
tidak cukup. Perlu diperkuat faka
di persidangan. "PerananannYa

(calon tersangka) belum muncul
sama sekali dalam BAP kami.
Semua saling lemPar tanggu-
ngjawab. Tapi, keterangan di
persidangan pasti beda, dan itu
menjadi fakta baruj' imbuhiaksa
asal Gianyar, itu.

Sayangnya, saat ditanya siaPa

calon tersangka baru itu, ArY
enggan mengungkapkan. Jaksa
penghobi motor klasik itu menya-
takan, semua akan dibuka setelah

ekspose internal di kejaksaan.
"Tunggu saja, kalau sudah kami
tetapkan tersangka baru pasti
kanf kabari;' tr:kasnya.

Sementara itu, informasi yang
diterima koran ini, sejumlah
nama berpeluang diseret menja-
di tersangka menemani terdal$/a
Ariyaningsih. Mereka yang ber-
potensi menjadi pesakitan yaitu
sekretaris desa dan kaur keuan-
gan. Ada nama satu lagi yang

iL
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LewntAPBD Perubahan
i

Singaraja (Bali Post)
Pemkab Buleleng dipastikan akan melunasi utang di uD Serba Jaya

Singaraja. Rencananya, pemkab mengalokasikan anggaran untuk me-
lu43rsi utang itu pada APBD Perubahan Tahun 2020 mendatang.

Keputusan melunasi utang ini dimasukkan dalam{PBD," katanya.
rnenyusul sengketa utang bergulir Menurut birokrat asal Desa Banyu-
.di pengadilan telah berakhir dengan atis Kecamatan Banjar ini, sebelum
keputusan pemerintah daerah harus membuat rekeniqg untuk membayay
melunasi u.tang Rp 94 juta dan bunga utang di APl3D,'pihaknya mengundang
kephda pemilik UD Serba Jaya, Sin- 9^eyj]it UD S:rba Jaya.pada Senir'
garaJa. (2412) pekan {epan. Dari pertemuan- Aiistea,Tata Pernerintahan dan .ini, pemeri5rtah bernegosiasi terkait
Hukum Setda Buleleng Putu Karuna, persentase bunga yang juga harus
Jumat (2L12) kemarin mengatakan, dibayar oleh pemerintah. Pasalnya,
sejakkeputusanpengadilanditerima, pada keputusan iiu' selain utang po-
pelnerintah daeral kesulitan.rnencari kok Rp 94 juta. bunga per tahun sebe-
anggaran untuk rrelunasi hutang itu. sar 6 persen terhitung sejak gugatan
Ini karena di APBD tidak ada reken- didaftarkan ke pengadilan juga wajib
i:rg untuk melunasi utang'pemerin- dilunasi oleh pemerintah daerah.
taL. Tidak ingin melanggar ^regulasi, Sengketa utang-piutang itu berawal
haf itu kemudian dikoordinasikan'ke., dari pembelian dengan cara bon oleh
Pemerintah Provinsi Bali.dan ke 'Ke-' r Bagian Perlengkapan dan Perawatan
menterianl(euangan beberapa waktu 'Aset Setda Bu1e1-eng, daiam kurun
lalu. Hasilnya, p6mkab dipersilakan 'waktu 20d8 hingga ?912 Daiam
membuat t"t"oitg membayar utang ilima tahurt iti,, pemkqb'b-erutan-g Rp
di APBD.ilengan acuan keputusan ..:9+.+lg.z.SO. I-'cmilik UD Serba Jaya,
pengadilan y"ig -"ttrptoses iengketa Ketut -Su13' ta 'Tanaya, kemudian
utaig piuJang d''engan pihak ketiga. .- , #erusaha meiakukan upaya penragihan

,'Klta men[horriati keputusan hq-*. sgcara pelsuasif. Kare-na mentok, own-
kum vralaupun kalah dan keputusan er serba Jaya kern_udian mengajukan
harus dijalani. Tidak ada kqd!_reken- Erlgatan du.1€31 No.'Segistrasi 360/
ing membayar hutan di APBD, dan Pdt.Gl2}l4lPN Scr.
ka-mi tanva-ke provinsi dan pusat di- Dalam plosesgiugatan it.u, Suryata
suruh buat rekening ut-ang kemudian Tanaya memittzr c{ar freinerintah

membayar pokok utang dan denda
sebesar 6 persen per tahun sejak
gugatan didaftarkan. Suryata sebena-
rnya sempat kalah pada tingkat per-
tama, banding, dan kasasi. Belakan-
gan, Suryata justru memenangkan
sengketa perkara itu pada tingkat PK.
(kmb38)

Putu Karuna
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'Ketua Pengawas LPD Selat

Terima Dihukum Setahun
SETELAH diberikan ke-

sempatan seminggu ini me-
nyikapi putusan hakim atas
perkara korupsi di LPD Desa
Pakraman Selat, Susut, Ban-

melakukan perbuatan bersa-
ma-sama dengan Ni Luh Na-
tariyantini (sudah dilakukan
sidang) secara melawan hu-
kum. Yakni membuat, menan-

gli, terdakwa I Made Rijasa, datangani dan mengajukan
B.A. yang saat itu menjabat suratpermohonanpendanaan
p-engawas akhirnya menerima LPD, kepada Pengelola Dana
putusan hakim Pengadilan Usaha Ekonomi Produktif
Tipikor Denpasar. Hal terse- (uEP)PPKKecamatanSusut,
but dijelaskan kuasa huk- Bangli. Tujuannya penamba-
umnya, Ngakan Kompyang han modal LPD, dengan lam-
Dirga, Jumat (2112) kemarin. piran 21 nama calon peminjam
Memang, pascadivonis ber- sebesar Rp 300 juta.
salah dan dihukum setahun Pinjaman itu akan dikem-
oleh majelis hakim pimpinan balikkandalamjangkawaktu
Esthar Oktavi, Kamis (13/2) 24 bulan, dengan sistem ang-
lalu, terdakwabersamakuasa suran pokok danbunga setiap
hukumnya memanfaatkan bulannya. Namun, kata JPU
waktu sepekan untuk pikir- di depan persidangan, terda-
pikir menyikapi putusan itu. kwa Rijasa bersama Ni Luh
"Namun sekarang sudah me- Natariyantini tidak pernah
nerimanya," tandas Kompy- menyalurkan dana UEP yang
ang Dirga. dimaksud itu. Sehingga pro-

I Made Rijasa, dalam ka- gram untuk meningkatkan
sus dugaan korupsi di LPD pelayanan kredit pada ma-
Desa Pakraman Selat, Susut, syarakat miskin tidak terlak-
gangli, dijatuhi pidana pen- sana. Sebaliknya, kata jaksa,
jara selama satu tahun oleh terdakwa justru memperkaya
hakim tipikor. Atas vonis itu, diri sendiri, orang lain, atau
mantan Bandesa Adat Desa suatu korporasi. Yakni mem-
Pakraman Selat sekaligus perkaya I Ketut Joko sebesar
mantan Ketua Badan Penga- Rp 197.100.000, Nengah Di-
was LPD Desa Pakraman Se- arsaRp 30jutabesertabunga
lat itu kini sudah menerima. deposito sebesar Rp 240 ribu, I
Dalam perkara ini, JPU I WayanDagingRp5juta,Agus
Kptut Kartika Widnyana dkk. Pratama Rp 20 juta, Suwiti Rp
nienjerat terdakwa dengan 5 juta beserta bunga Rp 150
Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI ribu. Jika dikalkulasi, bahwa
\o. 31 Tahun 1999 tentang negaradirugikanRp225juta,
Tipikor, sebagaimana telah sesuaiauditBPKPPerwakilan
diubah dan ditambah UU RI Provinsi Bali.
No. 20 Tahun 2001 tentang Dalam kesimpulannya,
perubahan atas UU RI No. 31 sebagaimana dakwaan jaksa
Tahun 1999 tentang Tipikor, di Pengadilan Tipikor Den-
jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. pasar, dari pinjaman dana

Atas dasar itu, jaksa dari UEP-PKKsenilaiRp 300 juta,
Kejari Bangli itu menuntut dipotong administrsi Rp 600
supaya terdakwa dihukum ribu, maka I Made Rijasa
splama 15 bulan, atau satu ta- selaku Ketua Badan Penga-
tf.rntigabulan. Selainitu juga was LPD, juga tahu dana Rp
nfembayar denda Rp 50 juta, 299.400.000 itu, harusnya
sgbsidertigabulankurungan. benar-benar disalurkan pada
' Pada dakwaan dijelaskan, mereka, yang nama-namanya

Rijasa merupakan orang (21 orang) disebutkan dalam
yang melakukan, menyuruh permohonan pendanaan LPD
melakukan dan turut serta itu. (asa)
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tesasnYa.
S"eperti diketahui, Perus-

da iembrana bangkrut se-

iak usaha reuibusi Pasar dan

oarkir diambil alih Pemerintah
iurrgtrr.tg *"lalui dinas terkait'

Perirsda mengandalkan usaha

sedot WC dan Percetakan'
Namun, hanYa usaha sedot

WC Yang masih bertahan' Itu-

p,rtt, d"ngutt PendaPatan kecil'

Karena bangkrut, karyawan

Perusda dinonaktifkan' Pe-

rusahaan berdaiih tidak ada

uang untuk membaYar gaii'

Sehingga, gaji selama beberaPa

Uutan senetum berhenti tidak
dibayar. Padahal, sebelumnYa

beberaPa karYawan sudah

bekerja lebih dari 20 tahun'
Mereka diberhentikan' tanpa

gaji dan hak lairinYa'
dagian Ekonomi, Pembangu-

nan, dan Kesejahteraan RakYat

Jembrana akan melakukan

audit menYeluruh terhadaP
Perusda Jembrana, sebelum
melakukan Perekrutan lagi di-

rektur Perusda. Hasil audit ter-

hadap liinerja direktur Perusda

selama lima tahun menjabat'

akan diaudit.
Hasil audit, nanti akan dil-

aporkan kePada BuPati lem-
biana, agar membuat kePutu-

san mengenai direktur Perus-

da. APakah, Perlu dilakukan
perekrutan direllur lagi, atau

memPerPanj ang masa j abatan

direktur lama.
RencananYa, audit akan

dilakukan tahun ini' Meli-
batkan Pihak ketiga, sebagai

auditor indePenden'
Hasil audit tersebut, juga

menentukan nasib Perusda

Jembrana ke dePan' APakah'

akan dibubarkan atau tetaP

ada, meski dalam kondisi
bangkrut. (bas/dio)

/
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AuditPerusahaan Daerah

Tegaskan );
Sekkab

Dilakukan
Secepatnya

NEGARA, Radar Jembrana-
Rencana audit Perusahaan
Daerah (Perusda) Jembrana
masih gabeng. Pddahal, Pada
Maret mendatang, masa ia-
batan direktur sudah berakhir.
Di samping itu, audit menen-
tukan nasib Perusahaan Plat
merah tersebut ke dePan.

Hingga saat ini, belum ada
kejelasan nasib Perusda. Ter-

masuk, mantan karyawan Yang
belum mendapat gaji beberaPa

bulan, sebelum diberhentikan.
"Hingga saat ini, memang

belum ada iadwal audit Yang
akan dilakukan Pemerintah

Gabeng

Secepatnya (Perusda
Jembrana, Red) nanti

diaudi!.'
IMADE SUDIADA
Sekkob Jembrono

Kabupaten (Pemkab) lembra-
na, terhadap kinerja Perusda

Iembranai' kata Direktur Pe-

rusda Jembrana I Gusti Kade

Kusuma Wijaya saat dikonfir-
masi, kemarin.
Wijaya mengaku, sudah

dihubungi Bagian Ekonomi,
Pembangunan, dan Kese-
jahteraan RakYat Pemkab
Jembrana, untuk memPer-
siapkan laPoran-laPoran.
Khususnya, terkait dengan
Perusda. Termasuk keuan-

gan. "Mungkin, setelah Hari
Raya Galungan ini, sudah
diminta laporani imbuhnYa.

Sementara itu, Sekkab Jem-
brana I Made Sudiada menga-
takan, audit terhadaP Perusda

Jembrana sudah tentu akan
dilaksanakan. Namun, masih
menunggu waktu Yang tePat,

untuk melakukan audit' Apala-
gi saat ini, terbentur dengan
hari raya dan kegiatan Pemer-
intahan lain.

"secepatnya (Perusda Iem-
brana, Red) nanti diaudit,"

Edisi
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Bupati Artha Launching
Gedung Baru RSII Negara

NEGARA, Ra dar J embrana- Bupati
Jembrana I Putu Artha meresmikan
pemanfaatan gedung baru Rumah
SakitUmum (RSU) Negara. pemban-
gunannya, dikerjakan dengan angga-
ran APBD murni fembrana Rp 179,3
miliar dengan sistem kontrak desain
rancang bangun. Dilaksanakan sejak
2018 hingga 2019, kini pembangu-
nannya telah rampung.
Launching berlangsung meriah,

bertema; Valentine. Ini karena
bertepatan dengan Hari Valentine
(Valentine's Day), Iumat (14 / 2).
Prosesi launching ditandai pen-
andatanganan prasasti, pelepas-
an balon, serta pengguntingan
pita oleh Bupati Artha, didampin-
gi Wakil Bupati fembrana I Made
Kembang Hartawan.
Bupati Jembrana I Putu Artha

mengatakan, dengan dibangunnya
beberapa fasilitas di RSU Negara
ini, direktur, dan segenap jajaran-
nya agar senantiasa menjaga dan
merawatnya dengan baik. "Pem-
bangunan gedung ini, menelan
anggaran yang cukup besar. Itu
semua bersumber dari APBD murni
Kabupaten lembrana. Unhrk itu, saya
minta kepada direktur dan segenap
jajaran RSU Negara ini, untuk sen-
antiasa menjaga dan merawatnya
dengan baik. Sehingga, akan selalu
memberikan suasana nyaman bagi

warga masyarakat. Terutama, Para
pasien," pinta Bupati .

Bupati menegaskan, dengan
meningkatnya fasilitas pelayanan
di RSU Negara ini, tentu Pola
pelayanan kepada masYarakat
harus semakin baik. "Kami minta
semua pasien mendaPat Perlakuan
yang sama dari para Petugas di RSU

Negara ini. Tidak ada nanti Pasien
mendapat perlakuan diskriminatif.

Lakukan dan layani semua Pasien
dan masyarakat sesuai standar
yang ada. Sehingga, kehadiran
para pasien, khususnya warga mas-
yarakat yang ingin mendaPatkan
pelayanan kesehatan akan merasa
senang dan Puasi' katanya.

Terkait kebutuhan tenaga medis,
Pemerintah KabuPaten (Pemk-
ab) fembrana sekolahkan dokter
umum menjadi dokter sPesialis,

sesuai kebutuhan di RSU Negara'

Sedangkan bidan dan Perawat'
sudah iremadai. " Jika nanti mereka

telah menYelesaikan sekolahnYa'

tentu akan kami tugaskan di RSU

Negara kembali," jelasnYa'

Direktur RSU Negara I Gusti Bagus

Ketut Oka Parwata dalam laPoran-

nva mengatakan, Pembangunan
nbU Negara ini dikerjakan selama 2

tahun,pada2018dan2019."Pemba- luas dengan bangunan berlantai
ngunaninidikerjakandengansistem tiga. Ruang IGD dilengkapi ruang
kontrakdengananggaranyangber- triage, ruang kebidanan, ruang
sumberdariAPBDmurniKabupaten dekontaminasi, ruang isolasi,
fembrana, dengan sistem kontrak ruang ashma.bay, serta didukung
desain rancang bangun tahun 20IB- ambulans yang siap siaga.
2019," rincinya. Keluhan sebelumnya, akan ket-

Enamgedungbaruyangdibangun, ersediaan kamar rawat inap, juga
gedung IGD, pembangunan gedung coba diatasi dengan gedung baru
poliklinik, gedung rawat inap untuk rawat inap dan VIp. Kipasitisnya,
kelas l,2dan3, gedungrawatinap kini memiliki l5 tempat tidur
MP, gedung instalasi bedah sentral, WIR serta 40 tempat tidur VIp.
gedunglaboratorium. Sementara, Ruang Irna I, II, dan
GedungbaruRSUNegaramemi- III memiliki daya tampung 149

.liki fasilitas lebih lengkap. Dengan bed. Bahkan fasilitas parkir RSU
penambahan gedung baru itu, total Negara, jauh lebih luas dari sebel-
luasan RSU Negara kini mencapai umnya dengan pemusatan parkir
3 hektare. Fasilitasnya, juga lebih terbagi dua. Yakni, di halaman de-
lengkap karena memiliki fasilitas pan, tepatnya di halaman gedung
pelayanankesehatanterkini.Dian- instalasi rawat jalan, dan parkir
taranya, digedunglBS,sistemalur belakang dekat dengan ruang
pasien sudah sesuai standar na- rawat inap pasien. (adv/bas/dio)
sional, sistem
pintu otomatis,
ruangan OK
menggunakan
sistem hepa fil-
ter guna men-
gurangi infeksi.
Di ruang in-

stalasi gawat
darurat (IGD),
kini juga lebih
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NEGARA, Radar Jernbrana- Pere'
smian gedung baru Rumah Sakit
Umum (RSU) Negara, meruPakan tong-

eak berselarah bagi fembrana. Karena'

i"ngott pendapatin asli daerah (PAD)

kecil, dengan dana murni APBD Jem-
braua, manrpu nternbuat bangunan ru-

mah sakit megah dan fasilitas lengkap'
Selesainya batlguuatr, merupakan
salah satu capaian terpenting Bup-ali

Iembrana t 
-Putu 

Artha dan Wakil

tuk masyarakat Jembranalebih baik'
Baik dari segi bangunan fisik, fasilitas,

saralra, prasarana, dan pelayanannya'
"Kami minta semua Pasien mendaPat
perlakuan yang sama dari para petugas

ai nSU Negara ini. Tidak ada nanti pa-

sien mendipat perlakuan diskriminatif'
Lakukan dan layani semua pasien dan
masyarakat sesuai standar yang ada'
Sehingga, kehadiran para pasien, khu-
susnya warga masyarakat yang ingin

Pemerintah KabuPaten Jembra-
na telah mendisPosisi Para dokter
umum untuk di sekolahkan meniadi
dokter spesialis sesuai kebutuhan
di RSU Negara. Setelah lulus, nanti
ditugaskan di RSU Negara kembali.
Selain gedung baru, sejumlah fasihtas
baru. Memiliki enam gedungbaru (Po-

liklinik, IGD, Instalasi Bedah Sentral,
ruang rawat inaP, dan Ruang Rawat
Inap kelas I,lI, III, serta laboratorium)'

"Gedung baru ini, selain menam-
bah fasilitas, iuga motivasi bagi kami
meningkatkan pelayanan kesehatan,
sekaligis derajai kesehatan masyarakat

Iembrana," kata Dirut RSU Negara dr I
Gusti Bazus Ketut Oka Parwata.
Berdiridi lahan 3 hektare, fasili-

tasnya di gedung IBS,^sistem alur
pasi"en sesuai standar nasional,
iirt"- pintu Ptomatis, ruangan OK
menggunakan sistem hepa filter guna

menlurangi infeksi. Di ruang IGD'
kini juga lebih luas dengan bangunan
berlaniai tiga. Ruang IGD dilengkapi
Ruang Triage, Kebidanan, Dekon-
taminasi, Isolasi, Ashma BaY, s€rta

didukung ambulance iang siap. siaga'

Keluhan- sebelumnYa akan keter-
sediaan kamar rawat inaP, diatasi
dengan gedung baru rawat inaP dan
VlP.kapasitasnya' memiliki 15 tem-
pat tidur WIP, ierta 40 tempat-tidur
VlP. S"-"tttara Ruang Irna I, II, dan

III memiliki daYa tamPung 149 bed'
(adv/bas/dio)

SIAP T|NGKATKAN LAYANAN KE MASYARAKAT: Paramedis RSU Negara kini ditunjang

alata-alat kesehatan canggih'

Buoati lembrana t lvtade Kembang
Haitarvan. Sebab, setahun terakhir'
dalam 10 tahun mengabdi dan me-

Iavani masYarakat Jembrana, mampu

mLmUangun ntmah sakit umum un-

mendapatkan pelayanan kesehatan
akan m-erasa senang dan puas/' pinta
Bupati tutha.
Tbrkait dengari kebutuhan tena-

ga medis, BuPati mengaku, kalau
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butkan dalam permohonan
pendanaan LPD. Namun,
kata jaksa, terdakwa sela\u
badan pengawas tidak me$-
berikan petunjuk aPa-afa
kepada Ni Luh NatariYah-
tini selaku Kepala LPD Se-
lat, terEait penyaluran daPa
UEP yangbenar. (asa) 
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Hakim Vonis I(etua Pengawas
LPD Selat Setahun Penj*a

"- SellnG jawab antara jaksa dan tim kuasa hukum

I terdakwa I Made Rijasa, B.A' telah usai. Dalam kasus

;; Uugaan korupsi di LPD Desa Pakraman Selat, Susut,

Bangli, Kamis (13/2) kemarin, majelis hakim Pengadilan

Tipikor pimpinan Esthar Oktavi akhirnya menjatuhkan
pidana penjara selama satu tahun kepada I Made Rijasa.

Apakah terdakwa menerima vonis tersebut?

:Atas vonis itu, mantan
&ndesa Adat Desa Pakra-
r4an Selat, sekaligus mantan
Iletua Badan Pengawas LPD
flesa Pakraman Selat itu
bglum menyatakan sikaP me'
rforima maupun melakukan
upaya hukum banding. "Kami
pikir-pikir yang mulia," tan-
dls kuasa hukum terdakwa,
Ngakan Kompyang Dirga.

Sebelumnya, JPU I Ketut
I{grtika Widnyana dkk. men-
jerat terdakwa dengan Pasal
3 io Pasal 18 UU RI No. 31
Tahun 1999 tentang TiPikor'
sebagaimana yang telah di-
ubah dan ditambah UU RI
I.h. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas UU RI No. 31
Tahun 1999 tentang TiPikor,
Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP'

Atas dasar itu, jaksa Kejari
Bangli itu menuntut supaYa
terdakwa dihukum 15 bulan,
atau satu tahun tiga bulan.
Selain itu juga membayar
denda Rp 50 juta, subsider
tiga bulan kurungan.

Soal pasal, hakim
sgpendapat dengan jaksa,
ylfini menyatakan terdakwa
bSiFralah. Namun soal laman-
yfpemidanaan, hakim meng-
tdfliirm terdakwa selama satu
titun, atau lebih rendah tiga
bBan dari tuntutan jaksa.

l3ebelumnya dalam dak-
$ffan disebut, Rijasa sebagai
oftng yang melakukan, me-
nhrruh melakukan dan turut
sdita melakukan perbuatan
bilsama-eama dengan Ni
Llkh Natariyantini (sudah
dilakukan sidang) tindakan

VONIS-IModeRiiosa'
mant@n Bandeao Ad.at
Deso Pakrarnon Selat,
sekaligue rnontan Ketua
Badan Pengowas LPD
Deea Pakroman Selat, Su-
sut" Bangli, berkoordinosi
d.engan huosa huhumnyo
Konipyong Dirga usai diue
nis I tshun penjara.

melawan hukum. Yakni mem-
buat, menandatangani dan
mengajukan surat permo-
honan pendanaan LPD, ke'
pada Pengelola Dana Usaha
Ekonomi Produktif (UEP)
PPK Kecamatan Susut, Ban-
gli. Tujuannya penambahan
modal LPD, dengan lampi'
ran 21 nama calon peminjam
sebesar Rp 300 juta.

Pinjaman itu akan dikem'
balikan dalam jangka waktu
24 bulan, dengan sistem
angsuran pokok dan bunga
setiap bulannya. Namun,
kata JPU di depan persidan'
gan, terdakwa Rijasa ber'

sama Ni Luh Natariyantini
tidak pernah menyalurkan
dana UEP yang dimaksud.
Sehingga program untuk
meningkatkan pelayanan
kredit kepada masyarakat
miskin itu tidak terlaksana.
Sebaliknya, kata jaksa' ter-
dakwa justru memperkaya

diri sendiri, orang lain, atau
suatu korPorasi. Yakni mem-
nerkava I Ketut Joko sebesar
itp rbz.1oo.ooo, Nengah
Diarsa RP 30 juta bese!.ta
bunea de-posito sebesar RP

240;ibu, I WaYan Daging RP

5 iuta, Agus Pratama RP 20
jula, Suwiti RP 5 juta beserta

bunga Rp 150 ribu. Jika
dikalkulasi, bahwa negara
dirugikan Rp 225 juta,.ses-
uai audit BPKP Perwakilan
Provinsi Bali.

Dalam kesimpulannya,
sebagaimana dakwaan jaksa
di Pengadilan Tipikor Den-
pasar,'dari pinjaman dana

UEP-PKK senilai Rp 300
juta, dipotong administrsi
Rp 600 ribu, maka I Made
Riiasa selaku Ketua Badan
Pengawas LPD juga tahu
dana Rp 299.400.000, harus-
nya benar-benar disalurkan
kepada mereka, yang.nama-
namanya (21 orang) dise-

Edisi Juwl tq F(Lruor t'?'ie
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Minta Polda
Ambil Alih Kasus

KEMBALI BERAKSI: Premen pasar senggol Payangan I Kasna kembalil
meresahkan pedagang.

Sejumlah sumberydng memo-
hon agar namanya tidak diber-
itakan demi keamanan ini pun
menyayangkan pemyataan Ka-
polres Gianyar AKBP Dewa Ad-
nyana Sebab, I(apolrres mengaku
masih melalql€n pendalaman.
Sedangkan, masyarakat berang-

gapan bahwa buktinya sudahr
culup untukmenahan I Kasna.
Pasalnya, bukti uang pungutan
hasil OTT mencapai Rp 7 juta dan
buki keterangan sejurnlah saksi

lang memberatkan lQsna sudah
ad4 setelah itu barulah melalu-
kan pengembangan terkait aliran

guhkan. Dia mengatakan pen-
gertian penangguhan itu bukan
berarti yang bersangkurtan
dilepas. Melainkan masih
dilakukan pendalaman. "Ke-
sampingkan dulu bicara ba-
hasa OTT (Operasi Tangkap
Tangan, Red). Seolah-olah
orang justifikasi melakukan
itui' ujriu Dewa Adnyana.

Lanjut Adnyana, polisi ber-
tindak sesuai prosedur yang
bedalu. "I(ami profesional saja"

Ada pendalaman yang lain, perlu
kami lalukanl' beber dia

Ditanya soal aksi Kasna yang
kernbali memungut uang peda-
gang pasar senggol tanpa karcis,
Adnyana mengaku masih dida-
lami. "Itu kan bekerja bukan
untuk diri sendiri. Ada proses.
Ada pungutani' terangrya. Apa-
kah terorganisir? I(apolres balik
berAnya kepada wartawan. "Se-

karang saya tanya, di Ti:ta Empul
terorganisir gak?i' ucapnya.

Seperti diketahui, kasus Tirta
Empul ada kebijakan kapolda

dan gubernur. Termasuk OT'I'
di tingkat desa lainnya saat itu
ditangguhkan. "Saya sampaikan,
jangan justifikasi. Lihat dulu
permasalahannya. Hal yang sifa-
trya penyelidikan tak harus kami
sampaikan. Kalau sudah jelas
baru. Kalau disampaikan begini,
kayak narkoba, disampaikan jiu-
ingannya, ya rnelalb (kabua Red)
orangnyai sambungrya.
Adnyana meminta dewasa

dalam mengartikan kata pen'
angguhan. "IGta lepas, bukannya
orang tidak ditangani, padahal
kasusnyaberlanjutl' pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya,

Kasna, 40, diamankan polisi
pada Sabtu lalu (r/2). Dilr
ditangkap saat sedang memu-
ngut uang dari pedagang pas-
ar senggol Payangan. Kasna
yang tinggal di Banjar Griya,-Desa Melinggih, Kecamatan
Payangan itu bisa mengum-
pulkan uang yang diduga hasil
pungutan liar (pungli) hingga
Rp 7 juta. (dreldra/dot)

warga sebut rgllrelidikan Pungli falan Di Tempdt

DENPASAR, Radar Bali-Per-
nyataan Kapolres Gianyar AKBP
Dewa Adnyana dan Perbekel
Melinggih terpilih I Nyoman
Surata terkait preman pasar
disayangkan pedagang yang
menjadi korban prrngli IGsn440.
Sejumlah pedagang mengaku
kesal karena I Kasna tidak di-
tahan polisi. Padahal, saat OTT
berlangsung pada Sabtu lalu
(l /2) dia sedang memungut uang
dari pedagang pasar senggol
Payangan. lGsna yang tinggal di
Banjar Griya, Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan itu ke.per-
gok mengumpulkan uang pungli
hingga Rp 7 juta.

Pedagang pun mempertanya-
kan aliran dana yang hingga kini
belum diungkap polisi. Terkait
pernyataan perbekel terpilih
I Nyoman Surata, masyarakat
menilai bahwa ia mengeluar-

dana. Harapan masyarakat, I
IGsna ditahan akibat aksi pungli
yang sudah dilakukannya sejak
2008. Akibat ditangguhkan, I Idas-

na diduga dipanggl oleh pihak
desa dan dilakukan pertemuan
tertutup beberapa waktu lalu.
"Secara terbuka, kami meminta
Perbekel terpilih Surata beberkan
secara terang benderang di me-
di4 untuk apa aja hasil prurgutan
I IGsna. Dan, diapakan saja dana
desa selama ini. Harus tanspar-
anlah secara terperinci biayanya.
Informasi yang beredar dana
Bumdes kosong saat ini. Semo-
ga pihak terkait bisa melakukan
audit, baik pihak Tipikor dan
BPK Kabupateni'ucap satu dari
sejumlah pedagang.

Seperti diberitakan sebelum -
nya, kasus dugaan pungli yang
dilakukan Kasna, 40, mendapat
tanggapan dari Kapolres Gi-
anyar AKBP f)ewa Adnyana,
Selasa (11/2) lalu.

Adnyana menyatakan Kasna
bukan dilepas. Namun, ditang-

kan statmen untuk membela
anakbuahnya l(asna. PedaSang
meminta agar I Nyoman Surata
dipanggil dan diperiksa polisi.
Itu terkait uang hasil pungli yang
dilakukan Kasn4 rlipemnfukan
qntukapa saja.

Kamis sore kemarin (t3/2)
sejurnlah masyarakat Payangan
kembali menunjukkan bukti
foto terbaru terkait keberadaan
Kasna. "Ini, pak fotonya yang
kita jepret secara diam-diarn Dia
(Kasna) nongol dengan parlente
di pasar. Dia menggunakan baju
desa lagi. la ke sana terkesan
soksoan sepeni manusia hebat

,dan kebal hukum. Nggak tahu
dia pungut atau tidak, kalau di
lapak kami, dia tidak pungut.
Tapi bisa jadi ia diduga melaku-
kan pungutan di lapak lain yang
korbannya takut memberikan
informasii' papar sumber koran
ini sembari menunjukkan bulti
foto dan bulci rekaman sejurnlah
pedagang mengenai pungutan
liaritu di Denpasar,

Edisi i Ju*+d t qEtb 9a 2,2. '
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Dipraperadilankan

KelariDenPasar-)t
DENPASAR, Radar Bali -

Keputusan Kejari DenPasar
mengeluarkan Surat Keteta-
pan Penghentian Penuntutan
(qKPz)'kasus dugaan koruPsi
dana hibah Pemkot DenPasar

Rp 200 juta untuk YaYasan

Al-Ma'ruf, Denpasar berbun-
tut panjang. PasalnYa, Mas-
yarakat Anti KoruPsi (Maki)
dan Lefnbaga Pengawasan
dan Pengawalan Penegakan
.Hukum Indonesia (LP3HI)
mengajukan praPeradilan atas

SKP2 tersebut.
Keputusan Maki dan LP3HI

membawa ke meja hijau kare-

na menilai kasus ini tidakPatut
dihentikan. Sebab, dalam ka-

sus ini penyidik Polresta Den-
pasar telah menetaPkan tiga
tersangka. Bahkan, jaksa Keiari
Denpasar yang mendamPin-
gi penyidikan menYatakan
perkara ini sudah P-21 atau
lengkap. Barang bukti dan ter-

sangka juga sudah dilimPah-
kan ke Kejari DenPasar Pada 6

Sepetember 2017.

Namun, entah ada angin aPa'

mendadak jaksa melakukan
penelitian ulang berkas Yang
sudah dinyatakan lengkaP'
Ujungnya, Pada Ianuari 20IB

Selain itu, dalam Pasal
4 UU Tipikor secara
tegas menYatakan

pengembalian kerugian
keuangan negara atau
perekonomian negara
tidak menghaPuskan
dipidananya Pelaku

tindak pidana."
JOHN KORASA

Wokil Pemoh on Pro Pe rodi lo n

kasus ini dihentikan dengan
terbitnya SKP2. Sidang PraP-
eradilan ini sudah bergulir Se-

lasa (11/2) lalu. Sidang diket-

.CD)

,:ofrQt*.

q_#
Sub $agiarn Humas & TU BPK Penwakilan Provinsi Bali

Buntut KeluarnYa

SKP2 Kasus

Yayasan Al Ma'ruf

"uln*- I Made Pasek. Maki
dan LP3HI sebagai Pemohon
meminta hakim menYatakan
SKP2 yang diterbitkan Ke-
jari Denpasar tidam sah, dan
memerintahkan kejaksaan
melimpahkan berkas dan ter-
sangka ke Pengadilan TiPikor
Denpasar, untuk disidangkan
(dibuktikan).
Terkait alasan jaksa men-

erbitkan SKP2 karena tidak
cukup bukti, karena tersang-
ka sudah ada mengembalikan
kerugian negara sebesar RP

200 juta, pihak Pemohon
menyebut pengembalian
kerugian keuangan negara
baru dilakukan setelah ada
penetapan tersangka.

*'*lui" iru, dalam pasaj a ULj
j lPtKor 

s:cara tegas menyatakan
pengembalian kerugian keuan_
gan negara atau perekonomian

]:q1tu tidak menghapuskan

:lYo"unl"yl petaku tindak pi-qana;' ujar Iohn Korasa selalcu
wakil pemohon praperadilan.
ruenurut Iohn, syarat formal
oan.materiil yang disyaratkan
KeJakTgn sudah dipenuhi olehpenyrdik polresta.

. Y9_nunggupi praperadilan

l"l:.lurt In,-"1 Kejari Denapsar
ngung Ary Kesuma tak men-
Vanekal. Diielaskan, pihak yang
mengajukan praperadilan ada _

ran.uoyamin Bin Saiman, dkk
dari M_aki; dan Arif Sahudi, dkk
dari LP3HL (san/yor)

I ttav,*iS 19 F&ruott?e2s
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Polisi Sebut
PelakuOTTPungli
Ditangguhkan

Bali

NUSA BALID

perbekel tXl'#"ilXiit#"1"iXft ::i*T:::;':X"i,*-"-i:
Metinggh:Kasna l5tf;lXTt*#trli*i* p45f*hi,",1111i"1'.li

BUkan Pfeman ieroiganisirr ii"!h'"' u"r* !:::*t0"" 
mengenai sistem

senggotpayangan tl#i++1ffi''rq'H ffi*:16:""36$?:
crANyAR, Rar', u",,'-i*', g1g;1;;;?;l# ;"k' I *::u *r;*""tt"l'tYJ

alil""itpiisiffitdttt*T "i""o""0'orn"tahui,kasusTirta mensatur dan mengurus

Kasna, 40, yang sempat GrKe- pmnrrl 
"a" 

n"ltili."i;;;il; berda"sarkanhakasalusulskala

iut't u" *utgu "'ld"pll"till; il;;;;;;;ui. rerrnasuk desa"' ielasnva'

iapan aariklqolt:1 a;ii"" 
oTT di tingrca*t-aesa lainnya .Maka 

sesuai permendagrl

iltdP ;;;" A^dt'yuttu' 
saat itu ditangguhkan. "saya dibentuklahBumdes'"Yainilah

{Grt2).
AdnYana menyataka,' sumpuitS,;1""?"'"}iirit#. sebaeaibagiandariusahadesa.

Kasna bukan a,i"p"r. linui aUu p"rriuruluhut'nyu' Senfgol ini masuk Bumdes

Namun, ditangguhtl;:;i" 
-n+l"tc:lfit"vapenverigiian 

""tiui 
zots' Sebelumnva itu

mensataka" pet'fertiat' :3k' 
hu'l:- ftu'i-'i iu*puiftut'' mrrrni pendapatan asli desa"'

o"rrurrggut u,'ituuut"iti"'J Kalau ".uaut' 
1"tu' butt'' bebernya'

vans bersangkurtan;il;;; katuu ai'a'io"it"t u"gi"t' 
')"*i 

Kasna' kata surata'

' iutetaintcan masih O"lnti"t ttuyut 
"u'toU'u' 

ai'urnpu]tu" iru muncul berdasarkan hasil

Dendalaman"'r"'utfittjtu" 1u'it'gut'tyu']u' ietaiaiyaau'' :1put 
bersama DPD dan'

dulu bicar" unn"J""6ii h"a) o'u"sti;"';;;;";;"v"' Kelian' untuk pengelolaan

. (operasi rangkap ;;";;"' Adnvana ;;;il;;;;;t" diserahkan ke LPM di Bagian

ied). seolat'-"r"r'1"""c dillT^:.:;il^t*t1 df: Keamanan' Kebetulan LPM

iustinrglmllakukanitu/' 
ujar [xgj#:*r r,t:l tuffi;mm:m*l

DewaAdnYana'
Menurut Adnyana, Kasna ditangani iadahal fu".t'nyu kewenangan untuk merekrut

diamankan r"","r""lI" u1,1i"l'1l f""gkasnva' P""rT$1,1"+:iffi'lT$tl;

;:#,1T"ffi*i::i*: JfilT,ffi:iiiil:l'1 ;i:;''?il"'"" 
ii*"" daram

kekeriruan,o"n"n",',ii",ii' paaa sabtf'f iirili-{1 :5JtH*T'.lf;tIXtlitlili

I;;x"ftt5ilr[:l;"'ffi i l:.;lffi lJ-x*"'""'x;ff 3!;;;;;"i vu"g dimua'li'

;;,;;",r;n"- Jili;';i / nf; ;"""t',*J_:lf iiiil; :JX?:Hh". 
amb,ahr,an, per

ucaP dia.
Untuk proses hukum, ciivu, -o?,u-ilt"tinggih, 

pedagang senggol dikenakan

raniutnya, porisi ai'uliitan r"'"-1'"" 1l'** l;-l':: fl:l':$Slrltit'Ji,t'!ff;
*:#ffiit#,;##*::l F1'-:Sliiih'eT,-riil? [#nT!1{tr;";:'41
ilfiffiil;; r."il" .ta"t (p'ngli)tringga Rp T iutl' ?r""r*ti"ri"ryu.gair"torkan

*xi1h*.::::*H#: v:"i{+1#'l'1i'! 
iffi t" l"'u' ada 6s persen dari

L a n j u t n a,, v u, ul 

*p 
t i i, i' r1i,',i#J.:l5i j,"#ffi a#"';lx;; ii,i,|iyll 

" 
0 ""

U"r,it a* t"tuai prosedur yang T"1l.uot f

berlaku.,,Kami pro*rio'a ru;ul 1,1" ryi"t"" fr"mun' "oiu 
" 

oitilget-g *al kasus bergulir'

Ada pendala*"";;;;;;, 1au 0"""g".""'fn,,..,, 9111 
suratailenyeratrtarrsepenuhrya

'f;Iffi'*'"-i?i:**fr l,ii'*r *fhilill g,m+U*:*';;l*

#l,1:['#,::lJ#,H 
giilil;*Tlli,:,Xn"iii lffiffii'ia1 n"1.a;tenaau.

ranpa . karcis, Adnvana M""g;;;i ;unBu!.fn' il"vtor"p*ek^"y"(dryd9-

Edisi
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[Iang Pungutan Tak
Dimasukkan Kas Desa
. DEIIPASAR, Radar 

-fati 
_.lidangkasus korupsi uangpung_

utan pedagang kaki lima (prq.) Jun toko Desa pemecutan
- I(aj4 Denpasar Utara d91gan terdakrva perbekel AA f,lgurahtu3lt 42, berlanjut di pengadilan Tipikor Denpasa4 ke_
' marin (t l/2). Iaksa penuntutUmum (lpU) GustiAlu RaiArtini
menghadirkan tiga saksi yang bertugas sebagai n*ang pungut.

. ' Mereka adalah I Made Suteja CuJti fvguai i"n , su_u, d*
I Made.yudi pufia. Tigaorang saksi yan!fuga sebagai petugas
perlindungan masyarakat 1ti"-urj iru"to,iput _".ryututan
tilak Fly uang hasil pungutan mengalir ke mana saja.
Dari sidang kemarin luga terunglap bahwa uang hasilpungutan tidak dimasukkan ke kis itau rekening-desa.

Sesuai aturan, uang pungutan semestinya masuk ke kas
desa sebelum dimasukkan ke ApBDes. ,,i"rni r"t"tut _"-mungut dari nedagang, uangkami serahkan ke bendahara
aesa, urar saksi Suteja di muka majetis hakim yang diketuai
l\ngeleiky l{andajani Day. pernyafaan Suteya iiamlni saksi
Bawa danyudi. Sebagai rukangpungut, tinmu, AiUugi.n"rr_jadi tiga grup- Selanjutnya seiiap g[up rnu_punyai rugas.lnemungut di wilayah yang,uaih ditenruta.,

;, Para saksi inimengakumengetahui uangpungutan sebelum
disetorke bendahara dipotong unrutrl#i n#rportu.i utu.,'{ang bensin. Ketika IpU Ardni -"nu.yJkun uang setelah-diserahkan 

ke bendahara_ 
$nakai upu,'t"tig*yu kompak

menggelengkan kepala--Kami tidak tahu k"egunaan uang
untuk apaj' sahut saksi. ,,Termasuk 

uang aimaJuncan t<e tas
desa-atau tidak, saksi tidak tahu?,, rc;#fU art_i. "Tidaki,
jawab ketiganya serempak

Petugas linmas memberikan pungutan dengan cara mem_
berikan karcis senilai apl lUrl keiada para'peOaganglika
q:^9.:ti ramai. Iika pembeti sepi diberi'karci, ,unitui"lip Zribu. "Bagaimana saksi tahu pedagang itu ramJ atau sepi?,,
tarya.F_ 

9. 
"pedagangnyayang bilang. fdau hari ini sepi atau

ramai. Kami percaya sajai, tukasnya.

_ 
I(arcis berhrliskan punia BUMD'es iru dipungut setiap hari.

Hasil pungutan kemudian disetorkan ke beiaanara aesa.
Selain melakukan pungutan pada pedagang pasaq, ;.uga
,q_"]"h$t qllrytT pada pengusai'u tolo a?.,gan karcis
rcsaran Rp 15.000 _ 250.000 tiap bulan per toko, tergantung
jenis usaha. petugas melakukan punguian ternaaap zz _ Sd
gedagang dengan setoran Rp 125.000/hari atau ,"kitu, np
3.000.000 per bulan.

Pada2014 - 2016, terdakwa masih memasukran pung_
utan ke dalam kas desa. Namun, sejak 2017 ketika Desa
Pemecutan Kaja mendirikan BUMDes yang didirikan
berdasar peraturan desa Nomor 3/2016 tangali luni 2016.
Pendapatan asli desa berdasar pungutan p;dagang pasar
dimasukkan ke dalam BUMDes.

Nah, dari sinilah perbuatan culas itu te4adi. pendapatan
yang bersumber dari pedagang yang sudah disetorkan ke
bendahara desa, dalam perioaeJanuari ZOIT _ Februari 20lg
sebesar Rp 190. 102.000 telah dijadikan,.bancakan,, kepala
desa, aparatur desa, dan anggota BpD desa sebesai Rp
I 17.509.500. Uangitu dijadikan tunjangan penghasilan kepala
desa besertajajarann-va. (san/rid)

z @,tL.PdyroiJte
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lum bisa dilakukan tahun 2019.

FIal itu disebabkan karena
pembebasan lahan tahun lalu
batal dilakukan, karena pemi-
lik lahan tidak setuju dengan
nllai ap pr ais al - ny a (taksiran).
"Namun kami akan mencoba
lagi tahun ini. Semoga bisa
terwujudi' kata Kristiani, saat
dikonfirmasi (lOl2).

Tahun ini, Diskerpus kembali
memasang anggaran untuk
pembangunan taman baca
tersebut. Terkait Pengadaan
tanah untuk perRusltafaan out-

))

Kamiingin menghad-
irkan nuansa outdoor

untuk para Pemustaka.
Semoga taman baca ini
terwujud dan pemilik la-
han setuju dengan nilai

!ppraisal;!yail
NIWAYAN KRISTIANI

Kepolo Diskerpus Bodung

Secara terpisah, KaPala Bidang
Pengembangan KaerasiPan
dan Perpustakaan, DiskerPus
Badung I Wayan Sukerta men-
jelaskan, saat ini proses berlan-
jut dengan menjalin komuni-
kasi dengan tim appraisal. fika
pada tahun 2019 tim apPraisal
telah bekerja dan menghasil-
kan nilai kisaran RP145 juta
per are. Namun pemilik lahan
belum setuju, karena nilai itu
dianggap rendah. Sedangkan
Lahan yang dibutuhkan untuk
membuat taman bacaan itu,

door (taman baca) tahun ini
dianggarkan kembali dengan
dana Rp5.845.000.000. PihalcnYa

berharap, rencana pengemban-
gan taman baca ini daPat diwu-
judkan dalam rangka mening-
katkan minat baca masyarakat
di Kabupaten Badung. "Kami
ingin menghadirkan nuansa
outdoor untuk Para Pemus-
taka. Semoga taman baca ini
terwujud dan pemilik lahan
setuju dengan nilai aPPrais-
al-nyai beber istri Wakil Bupati
Badung I Ketut Suiasa itu.

berkisar 15- 20 are. Sebelumn-
ya pada tahun 2019, anggaran
yang dipasang Rp B miliar lebih.
Mengenaihal itu, Sukerta meli-
hat harga tanah di Pasar saat ini
mengalami kelesuan, sehingga
dianggarkair pada tahun 2020

sebesar RpS,B miliar. "Nilai
sesuai NJOP oleh Bapenda itu
berkisar Rp 350 juta Per are.

Tapi melihat kondisi lahan,
kemungkinan bisa di bawah
harga itu. Iadi anggaran RP 5,8

miliar itu cukup untuk pembe-
basan lahan," terangnya.

Imbuh Kristiani, terkait jum-
lah kunjungan ke perpustakaan
daerah Badung tahun 2019
telah mencapai 15.115 orang.
Sedangkan jumlah buku yang
ada 55.141 judul buku. Namun
di tahun 2019 ada penambahan
layanan perpustakaan disabil-
itas dan layanan perpustakaan
Bung Karno. "Iuga ada pena-
naman pustaka gita atau Per-
pustakaan ke laptop siswa SD
sebanyak 100 siswa dan sisanya
dilanjutkan tahun ini," pung-
kasnya. (dwi/yorl

Padahal Pengadaan

Lahan Tahun

," lalu Gagal karena

Harga Taksiran

Kemurahan

MANGUPURA,RadaT Bali

- Pemerintah KabuPaten
Badung melalui Dinas
Kearsipan dan PerPustakaan
(Diskerpus) Badung
tahun 2019 merancang
pembartgunan PerPustakaatt
outdoor atau taman baca di
Kawasan PusPem Badung.

Pembangunan taman
baca tersebut belum bisa
terwujud karena terkendala
pembebasan Iahan. Namun
di tuhntt 2O2Oini, kembali
diajukan penganggaran
dalam pembangunan taman

baca tersebul
Kepala DiskerPus Badung

Ni Wayan Kristiani mengakui
pemhangunan taman baca be-

: geIosa tt P&nuor-) ,zonEdisi
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Warga Minta
Kapolda Usut
Tuntas

DENPASAR, Radar Bali -
Kinerja Polres Gianyar diper-
tanyakan oleh masyarakat. Itu
terkait dengan penanganan
kasus dugaan pungutan liar alias
pungh yang dilakukan I Kasna,
40. Padahal, Kasna terjaring
dalam operasi tangkap tangan
(OTT). Dia diduga melakukan
pungli di Pasar Payangan pada
Sabtu (l/2) lalu sekitar pukul
19.00. Nah, karena tak dijeb-
loskan ke sel Polres Gianyar,
Kasna kembali meneror warga
pedagang. Dia dipergoki kem-
bali beraksi melakukan pungli
pada malam hari. Bahkan aksi
Kasna terekam kamera warga.
Karena resah, sejumlah warga
Payangan mengeluhkah ulah
preman pasar. Warga mernper-
tanlnkan kinerja Polres Gianyar
yang terkesan cuek menangani
preman pasar yang melakukan
aksi pungli sejak tahun 2008 lalu.
Yang membuat warga geram,
preman pasar itu baru saja ter-
kena OTT pekan lalu. Bahkan, I
Kasna sempat diamankan polisi.
" Anehnya kasus pungli kali ini
kok pelakunya bisa dipulang-
kan. Aneh sekali, apakah Polres

Gianyar takut sama preman,
atau seperti apa. Kami juga ng-
gak tahu. Kami berharap media
memberitakan terkait preman
pasar te4aring OTT pungli, bisa
menyampaikan keluhan kami
biar diketahui oleh Kapolda Bali
bapak Petrus R Golosei' kata
salah satu warga Payangan yang
memiliki lapak jualan di pasar
saat ditemui di Denpasaq, Senin
(10/2) kemarin.

"Mas, kami memiliki bukti
foto, tolong rahasiakan identitas
kami demi keamankan. Kami
mengambil foto I Kasna
secara diam-diam ketika dia
mengambil jatah preman di
beberapa lapak pasar pada
lumat (7/2) sekitar pukul 20.00j'

SRADAR BALI X TRIBUN BALI
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Nah, pungutan tanpa
karcis ini bervariasi,

ada lapak yang
diminta setor Rp 10
ribu dan lainnya Rp
2O ribu. Ini pun tak

jelas. Katanya untuk
desa, tapi sejauh ini
desa sendiritidak
transparan terkait
dana pungutan,'

Sumber, Worgo Payongan
Korbon Pungli

masyarakat Payangan tidak tahu
kegunaanrrya mohon diselidikiji
pintanya

Sambung seorang lainnya
bahwa baru pertamq kali
mereka mendengar atau
mengetahui polisi melepas
oknum preman dan berkeliaran
bebas lalu meneror masyarakal
dengan ulah yang sama. "Mas,

setahu kami, pungli parkir
hanya balasan ribu saja diproses
hingga ke akar-akamya. Apalagi
ini, barang buktinya mencapai
Rp 7 juta, preman lagi yang
memang masyarakat Payangan

semua tahu bahwa pelaku itu
terkenal sebagai preman," ujar
sumber.
Seperti diberitakan

sebelumnya, I Kasna, 40, warga
Banjar Griya, Desa Melinggih
Payangan, Gianyar terjaring
OTT di pasar pada Sabtu
(t/2) sekitar pulr.rl 07.00. Dari
tangan preman ini petugas
amankan uang hasil pungli
diduga mencapai Rp 7 juta dan
daftar nama pedagang. Aksi
pungli ini sudah dilakukannya
sejak 2008 lalu. ,

Sebelumnya ketikti
dikonfirmasi ke Kapolse(
Payangan AKP Gdq
Sudyatmaja mengaku kasus
itu ditangani langsung Polres
Gianyar. Sedangkan Kapdlres
Gianyar AKBP Dewa Adnyand
irit berbicara.(dre/dot)

Kena OTTPungli
Preman Pasar
Tak Ditahan

FT

PUNGLI: Preman pasar saat be-
raksi. Dia terekam kamera warga
di pasar Payangan Jumat (7/1)
malam lalu.

beber sumber ini sembari
menunjukkan bukti foto saat
Kasna melalekan pungutan liar.

Sambung sumber lain, I Kasna

diketahui memifiki dua orang bos
Uang hasil pungutan terhadap
puluhan lapak sehari mencapai
Rp 700 sampai Rp 1, 2 juta itu
nantinya disetorkan ke bos
preman berinisial M. Dari bos
preman, lanjut sumber ini, uang,
itu disetor la$ ke olarum bendesa
berinisial S. "Nah, pungutan
tanpa karcis ini bervariasi, ada
lapak yang diminta setor Rp l0
ribu dan lairqra Rp 20 ribu Ini
pun tak jelas. Katanya untuk
des4 tapi sejauh ini desa sendiri
tidak transparan terkait dana
pungutani tambalurya

Sumber yang keseharian
sebagai pedagang ini meminta
Kapolda Bali bisa tqlAs mergusut
tuntas kasus tersebul Sehingga
temngkap aliran dana dari pungli
itu digunakan untuk apa saja" "Y4
kami menaruh harapan bahwa
melalui media masa Atau alat
pemantau publik atau juga alat
penyarnbung lidah rakyat ini bisa
dikeahuibapakKapolda BaliFng
memiliki komitmen berantas
preman dan narkoba Biar bapak
kapolda bisa turun tangan.
Termasuk dari pihak tipikor
termasuk BPK untuk menyelidiki
dana desa yang sempai sejauh ini

Edisi r R6cva,rr
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IiargetNaik, Kantong
Parkir Malah Turun
I Retribusi Parkir Titik parkir khusus di RSLID Buleleng

misalnya. Kini kantong parkir dikelola
oleh RSIJD Buleleng karena statusnya

sebagai Badan layanan Umum Daerah
(BLUD). Sehingga seluruh pelayanan
yang berada di'areal rumah sakit, terma-
suklayanan parkir, harus dikelola BLUD.

litikparkirlairqra adalah Pasar Banyu-
asri. Tadinya titik parkir ini juga dikelola
Dishub Buleleng. Namun karena ada

relokasi pasar dan proses pembangunan,

maka Dishub Buleleng tidak melah*an
pemungutan parkir di sana.

"I(ami belum hitung potensi /oss-nya

seberapa besar. Jelas akan berdampa(
karena di sana parkir lfiusus. Potensin-
ya besar. I(ami akan upayakan langkah
intensifikasi di kantong-kantong parkir
lainnyai kata Kepala Dishub Buleleng
Gede Gunawan AP, Minggu (9/2).

Lebih lanjtu Gunawan mengatakan,
Dishub Buleleng telah melakukan
penyegaran pada 264 orang juru parkir,
yang bekerjasama dengan pemerintah.
Para j uru parkir itu diminta melakukan
langkah-langkah intensifikasi, seh-
ingga pendapatan daerah bisa diraih
dengan maksimal.

"Potensi-potensi yang ada, pasti kami
optimalkan. Baik itu di parkir tepi jalan

runurn, maupun di titik parhr khusus.

Nanti kita lihat seperti apa realisasi kede-
pannya seperti apaj' imbuhnya Sekadar

dikeahui, realisasi pendapatan dari sekor
retibusi parkir di Buleleng mencapai Rp

2,329 miliar dari target Rp 2,3 miliar. Dari
renibusi parkirtepi jalan umum, retribusi
yang diperoleh mencapai Rp 1,32 milia4
sementara unnrk renibusi parkir khusus

mencapai Rp 1,006 miliar. (eps/gup)

Ditarget Rp 2,4M
l Dishub hanya

Kelola 12 Titik Parkir
SINGARAIA, Radar BaIi - Pendapatan

daerah dari sektor retribusi parkir pada
tahtur 2020 ini, ditargetkan mencapai Rp

2,4 miliar. Thrget tersebut naik tipis' jika
dibandingkan taryet tahun 2019 lalu yang

sebesar Rp 2,3 miliar. Peningkatan arget
itu diberikan, saat keberadaan kantong
parkir di Buleleng mengalami penurunan.

Dari la titik parkir khusus yang semula

dikelola Dinas Perhubungan (Dishub)
Br:leleng kini berla:rang menjadi 12 titik
saja" Sebanyak dua titik di antararya kini
telah dilepas dengan berbagai alasan.
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KIS-

dan BPIS

perjanjian itu, Ya b-aru bisa
aktif terhitung Pada bulan

Februari' Kar
PBIKembaliAktif

arkan, t{tlUisti lagi langsung
aktif kartfrnYa.

"Kalaui saat UHC, Peserta
itu bisa llangsung aktif kar-
tunva. Khlau sekarang tidak

Darurat, Sementara Jadi Peserta Mandiri
bisa. gar[ bisa aktif di bulan

I Hasil Pembahasan Keriasama Pei""'ab

SINGARATA" Radar Bali -War-

la pemegang Kartu Indonesia
.iehat Penerima Bantuan Iuran
(KIS-PBI) daerah ruPanYa harus

bersabar. Mereka takbisa meng-

gunakan kartunYa dalam waktu

lekat ini. Sebab kartu-kartu
itu baru akan aktif Pada bulan
Februari mendatang. Itu Pun
bila perianjian kerjasama sudah

tuntas ditandatangani.
Hingga kini Badan PenYe-

tengg-ra laminan Sosial (BPIS)

Kesehatan Singaraja, masih
melakukan Pembahasan Perjan-

iian kerjasama dengan Pemer-
intah daerah. KonsekuensinYa'

kartu-kartu yang sudah terlanjur
dinonaktifkan, baru bisa diak-

tifkan bulan dePan.
Kepala BPIS Singaraja EllY

Widiani mengatakan, Perjanjian
kerjasama sebenarnYa bisa saja

diambil sesuai dgnSln skema

yang diinginkan oleh Pemer-
intah daerah. Entah itu skema

kepesertaan Yang menYesuaikan

dengan anggarAn, atau skema

waktu yang menYesuaikan den-

gan anggaran.
"Kemarin kerjasama Yang

sudah ditandatangani itu kan
kepesertaan Yang menYesuaikan

dengan anggaraP. Kami akui itu
memang cukuP famai eksesnYa'

Kalau nantiny4 mau diubah
iadi waktu yang menyesuaikan
anggaran, bisa saja," kata EllY

melalui sambuPgan telePon'
Selasa (7/1). l

Menurut EllY, kini jumlah
peserta iaminan sosial di Bule-

leng ada di angka 73 Persen.
Dampaknya, laYanan Prioritas
seperti Yang didaPat saat Uni-
veisal Health Coverage (UHC)
tak didapat lagi. Warga Peme-
gang KIS-PBIYang baru didaft-

berikutnfa. Jadi setelah revisi

Februari nanti,'i kata EllY.

Bagaim[na bila ada warga
yang merhbutuhkan kartu'itu
dalam kePdaan darurat? EIIY

mengata{an warga sebaiknYa
mendaft{r sebagai Peserta
mantliri ufrtuk sementara wak-

tu. Bila rlantinYa Perjanjian
telah dipefbaruii otomatis kar-

tu itu akan dialihkan menjadi
penerima bantuan iuran. Den-
gan catatap warga itu didaftar-
kan oleh flemerintah.

"sebaikfiya rrlendaftar di
mandiri dulu. Nanti setelah
addendum Perja.llun O"tt-
gan pemerintah daerah, dan
namanya didaftarkan oleh
pemerintah, otomatis beralih
jadi penerima bantuan iuran,"
katanya lagi. (eps/guP)
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T. BASNNADAR JEMERANA

SUDAH P-21: Kasipidsus Kejari Jembrana fuan praditya putra.

Berkas Lengkup, Iaksa
Tunggu Tahap Dua

NEGARA, Radar lembrana- Setelah terdakwa korupsi
santunan kematian fiktif I Kornang Budiarta, divonis I ta-
hun penjara oleh majelis hakim Tipikor Denpasar, giliran
tersangka Ni Luh Sridani dan Tumari akan disidang.

Berkas dua tersangka tersebdt sudah lengkap atau p-21.
Sehingga berkas dan tersangka akan segera dilimpahkan
ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana.
Kasipidsus Kejari Iembrana lvan Praditya putra

mengatakan, pihaknya sudah memeriksa berkas perkara
dua tersangka yang diserahkan penyidik Satreskrim
Polres Jembrana. Dari hasil pemeriksaan berkas perkara,
dinilai sudah lengkap. Semua unsur tindak pidana
sudah memenuhi syarat untuk proses berikutnya.
"Berkas dua tersangka sudah P-21, tinggal tunggu
tahap duanya dari penyidiki'tegasnya, kemarin (2612).
Berkas perkara dua tersangka, yakni; Ni Luh Sridani
dan Tumari, terkait dengan tindak pidana korupsi
santunan kematian fiktif. Dua tersangka dijerat
dengan pasal 2 ayat l, Undang-Undang (UU) 3rl1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain dua tersangka tersebut, sebelumnya I Komang
Budiarta, Indah Suryaningsih, I Gede Astawa, dan I
Dewa Ketut Artawan, lebih dulu divonis bersalah dan
ditahan di Rutan Kelas II B Negara. Total kerugian
negara dari korupsi dari terpidana dan tersangka
tersebut berdasarkan perhitungan kerugian negara
BPKP Perwakilan Bali sebesar Rp 452,5 juta. Terpidana
Indah sudah rnengembalikan uang kerugian negara
dan denda sebesar Rp 371 juta. (bas/djo)
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flerancamBangkrut, Dew
Penvelamatan PD Pa

SINGARAJA, Radar
Bali - DPRD Buleleng
mendesak pemerintah"
me4gambil langkah-langkah
penyelamatan terhadap
Perusahaan Daerah (PD)
Pasar Buleleng. Salah satunya,
mempertimbangkan kembali
pengelolaan aset bangunan
yang dilakukan oleh PD Pasar.

Pengelolaan aset bangunan
dianggap sebagai biang kerok
penyebab neraca keuangan
PD Pasar selalu negatif.
Sebab, perusahaan harus
menanggung beban biaya
penyusutan yang cukup besar
setiap tahunnya. Apabila terus
dibiarkan, maka perusahaan
p,Un terancam gulung tikar.

Sebenarnya perusahaan
dulunya tergolong sehat
dan rutin menyetorkan
Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Namun sejak mengelola
aset, neraca keuangan secara
hitung-hitungan akuntansi
terus defisit. Sebab biaya
penyusutan bangunan
gedung harus dihitung setiap
tahunnya.

Ketua Pansus Pasar DPRD
Buleleng Nyoman Gede
Wandira Adi mengatakan,
kondisi neraca di PD Pasar
harus dicermati. Mengingat
penyertaan modal di PD
Pasar Buleleng cukup tinggi.
Pemerintah disebut telah
melakukan penyertaan modal

senilai Rp 350 miliar, dalam
bentuk aset bangunan pasar.
Aset bangunan itu yang kini
dikelola PD Pasar.

."Kalau penyusutan
aset itu secara hitungan
akuntansi adalah 2O
tahunj artinya kan dalam
setahun harus menanggung
penyusutan aset Rp l7 miliar.
Itu (perusahaan) cari uang
untuk menutupi penyusutan
aset saja susah," kata Wandira
saat ditemui di DPRD
Buleleng, Selasa (25l2).

Salah satu jalan yang dapat
ditempuh, menurutWandira,'
ialah mengubah skema
pengelolaan aset. Aset-aset
yang kini dikelola PD Pasar,

kembali dikelola pemerintah.
Selanjutnya PD pasar bisa
saja melakukan perjanjian
sewa dengan pemerintah,
sesuai dengan mekanisme
pengelolaan barang milik
daerah.

"Kalau dengan mekanisme
seperti ini, PD Pasar /can tidak
perlu lagi menanggung biaya
penyusutan gedung. Tinggal
dicarikan dasar hukum
dan skemanya saja. Perlu
konsultasi juga dengan tim
dari kejaksaani' imbuh politisi
Golkar itu. (eps/gup)

SALAH KELOLA: DPRD Buteteng
saat membahas soal kondisi pD
Pasar bersama eksekutif.

n
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kasih sayang kami kepada anak-anak

di Badung, khtrsusnya di Abiansemal'

Untuk itu sebagai generasi penerus,

savamau kalian jauhlebih pintar, karena

nanti kalianlah yang akan meneruskan

pembangunan di KabuPaten Badung

dan Bal! yang kita cintai, " jelas Bupati'

Kepala Sekolah SMAN 2 Abiansem-

al I Made KuPasada menYamPaikan

apresiasi atas kunjungan Bupati Ba-

dirng beserta anggota DPRD Provinsi

Bali clan DPRD Badung serta dinas

terkait di SMAN 2 Abiansemal' Pihak-

nva iuga berterima kasih atas terban-
gu.tnyu sekolah SMA di Desa Sedang

ini. Sekolah ini dilengkapi dengan

ruang kelas 27 kelas dan ruang utama

serta dilengkapi dua basemant' Saat

ini baru terisi 13 kelas dengan jumlah

siswa 443 siswa. Rencananya di 2020

akan menerima siswa kembali seban-

yak l1 kelas. (adv/dwi/dit)

Bupati Glrf Prasta KunJungr SMAN 2 Ablansemal

Pembangunan Lab dan Perpustakaan
Harus Digarap Tahun Ini

ABIANSEMAL - Bupati Badungl Nyo-
man Giri Prast a,Senat (2a I Z)berkrnjung
ke SMAN 2 Abiansemal 1'ang berlokasi cli
Br. Aseman, Desa Sedang, Kecamatan
Abiansemal. Kunjungan ini gunamelihat
secara langsung bangrnan sekolah yang
baru selesai dibangun dan kini sudal-r
menerima siswa baru kelas 10. Bupati
juga bertatap muka langsung dengan
selurrrh siswa, para guru, pegawai,
komite sekolah, orang tua siswa guna
memberikan motivasi dan semangat
untukkemajuan SMAN 2 Abiansernal.
Turut mendampingi Bupati yakni,

anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit
Sucipta, anggota DPRD Badung I Made
Sumertha, I Nyoman Dirgal'usa dan Ni
Luh Putu Sekarini, Kadisdilgora Provinsi
Bali Drs. Ketut Ngurah Boy layawibawa,
Kadisdikpora Badung I Ketut Widia
Astika, Camat Abiansemal IB Putu Mas
Arimbawa beserta Tripika Kecamatan.

Dalam tatap muka tersebut, Bupati Giri

Prasta menekankan, pembangunan di
bidang pendidikan sudah menjadi salah
satu prioritas prograrn pembangunan di
Kabupaten Badung. Salah saru langkah
konkret yang dilakukan adalah pendata-
an jumlah TK/PAUD dan SD di Badung
termasuk jumlah siswa dan sarana
dan prasrananya. Sehingga akerr dapat
diketahui berapa dibutuhkan sekokah
SMP dan SMA. Pembangunan SMAN 2
Abiansemal merupakan langkah konkret
yang telah diwujudkan di tahun 2019
dengan anggaran APBD Badung sebesar
57,8 M lebih. Bangunan SMAN 2 sangat
megah berlantai tiga dilengkapi dengan
basemant. Sementara sarana prasara
pendukung seperti l,aboratorium, Per-
pustakaan dan penataan halaman
sekolah akan segera dilaksanakan di
tahun 2020 ini. "Saya pastikan tab, Per-
pustakaan dan penataan sekolah digarap
tahun ini dengan anggaran 14 miliaq, "
tegas Bupati. Sementara terkait usulan

sekolah agar diwujudkan jalan tembus
Sedang-Sibangkaj4 karena saat ini akses
masuk sekolah melewati perumahan, hal
tersebut sangat diapresiadi dan Bupati
sangat mendukrng pembangunan jalan
tersebut. "Terkait jalan tembus di Sibzurg-
kaja, kami minta agar dikoordinasikan
dengan masyarakat. Kalaupun nanti ada
tanah masyarakatyangharus dibeti karni
juga siap membeli, namun dengan satu
cacatan pembebasan lahan dilakukan
oleh tim appraisal," tambah Bupati.

Kepada siswa, Bupati memberikan
motivasi agar berul-betul membuat se-
buah peninggalan/legasy di sekolah ini.
Bupati menginginkan sebagai angkatan
pertama di SMAN 2 Abiansemal, para
siswa agar belajar dan menunjukkan
kemampuan terbaik sehingga nantinya
dapat berprestasi dan membawa nama
baik sekolah, badung maupun bali di
tingkat nasional. "Kami bangun sekolah
ini karena rasa cinta dan

Edisi *b5-JaEetu.yLek
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Duh, Layanan PDAM Badung Parah
Kembali

)) ),
Kalau di Badung yang
mengalami gangguan

nantinya didaerah
Dalung, Buduk,

Munggu, Tibubeneng,
Canggu, Kerobokan,

Legian, Seminyak, dan
sekitarnya."

'i/ayan Suyasa
Direktur Teknik PDAM Bodung

Munggu, Tibubeneng, Canggu,
Kerobokan, Legian, Seminyak
dan sekitarnyai' aku Suyasa.

Pihaknya pun mengatakan
untuk permasalahan
tersebut sudah terjadi dari
Iumat (21/2). Bahkan sudah
dilakukan perbaikan. Hanya
saja perbaikan berlangsung
I ama, dan diperkirakan
akan normal kembali pada

Parah PDAM Badung,
khususnya wilayah

Dalung, sangat kecewa
air beberapa bulan
ini selalu mati. Saya
telepon ke PDAM

alasanya selalu sama
sedang ada perbaikan.
Bantuan air pun tidak

ada. Ke mana kah saya
mesti mengeluh."

Arif Santoso
Pelonggon PDAM Bodung

Iumat (28 /2) mendatang.
" Ini perbaikannya dilakukan
oleh pihak Provinsi. Tidak
hanya di Badung yang
bermasalah Denpasar juga
bermasalah. fadi kami minta
permaklumannya kepada

pelanggan kdmi," jelasnya.
Menyikapi keluhan

pelanggan, Suyasa
mengatakan
akan menyiapkan air tangki
untuk dikirimkan kepada
pelanggan yang airnya mati.
Pihaknya berharap pelanggan
PDAM mengerti terkait
permasalahan tersebut.
Untuk daerah Kerobokan
Kelod, Legian, Seminyak
dan sekitarnya pDAM akan
menyalurkan dari sistem tiga
estuary. Sementara keluhan
di Dalung, pihaknya mengaku
akan mensuplay dari IpA
Blusung. Sehingga kebutuhan
masyarakat terhadap air
bersih bisa terpenuhi. "Kami
na.nti suplay dari Blusung
perindustriannya dilakukan
dengan mobil tangki yang
dilakukan pada pagi dan sore
hari," pungkasnya. (dwi/yor)

."#f,i*
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Dikeluhkan
Tr7 Ivvarga Karena
Air Macet

MANGUPURA, Radar Bali
- Pelayanan air bersih Peru-
sahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Mangutama Ka-
bupaten Badung kerap menuai
keluhan. Kali ini pelayanan pe-
rusahaan plat merah Badung
itu dikeluhkan oleh warga
Dalung, Kuta Utara. Karena
beberapa bulan terakhir ini, air
PDAM kerap mati.
Seperti disampaikan Arif

Nugraha melalui akun media
sosial Facebook, Minggu
(23/2). Dalam statusnya, Arif
menyatakan PDAM Badung
parah dan dia kecewa akan
pelayanan PDAM Badtrng.

"Parah PDAM Badung,
khususnya wilayah Dalung,
sangat kecewa air beberapa
bulan ini selalu mati. Sava
telepon ke PDAM alasanya
selalu sama sedang ada
perbaikan. Bantuan air pun
ddak ada. Ke mana kah saya
mesti mengeluh? Ada yang
sama seperti saya nasibnyai'
tulis Arif dalam statusnya
Facebook-nya.
Direktur Teknik (Dirtek)

PDAM Tirta Mangutama,
Kabupaten Badung, Wayan
Suyasa ketika dikonfirmasi
terpisah mengakui di beberapa
wilayah di Badung, khususnya
Dalung terjadi masalah suplay
air. Hal ini disebabkan karena
adanya kebocoran pada
Bendungan Karet Tukad Penet.
"Kalau di Badung yang

mengalami gangguan nantinya
di daerah Dalung, Buduk,
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'Warga Menggluh Air PDAM

di Dalung Mati Seiak Sebulan
TANTGUPURA, TRIBUN
BIILI - PelaYanan air bersih
Pqrusahaan Daerah Air Mi-
num (PDAM) Tirta Mangu-
tama Badung kembali men-
dapat keluhan. Warga asal

Dalung, Kuta Utara Badung
mengeluh lantaran air PDAM

mati sejak sebulan ini.
Kekecewaan itu Pun diung-

kapkan oleh akun Jacebook
atas nama Arif Nugraha. Da-
lam status Yang ia unggah,
Minggu (23/2), Pemilik akun
menyampaikan kekecewan-
nya. Ia mengaku bingung ha-

rus mengadu kePada siaPa.
'Parah PDAM Badung

khususnYa wilaYah Dalung'
sangat kecewa air beberaPa

bulan ini selalu mati. SaYa

telepon ke PDAM alasanYa

selalu sama sedang ada Per-
baikan. Bantuan air Pun ti-
dak ada. Kemana saya mestl

mengeluh? Ada Yang sama

seperti saYa nasibnYa?," tulis
pemilik akun tersebut.

Direktur Teknik (Dirtek)

PDAM Tirta Mangutama, Ka-

bupaten Badung, WaYan Su-

yasa mengakui sejumlah wi-
layah di Badung khususnYa
Dalung memang terjadi masa-

lah air. PenyebabnYa karena
adanya kebocoran Bendungan
KaretTtrkad Penet.

"Kalau di Badung Yang
mengalami gangguan nan-
tinya di daerah Dalung' Bu-
duk. Munggu. Ttbubeneng.
Canggu, Kerobokan, Legian
Seminyak dan SekitarnYa'"
ungkap SuYasa. 

^
Permasalahan ini sudah

terjadi dari Jumat (21/2)'
Ifuta dia sudah dilakukan Per-
baikan. HanYa saja Perbaikan
berlangsung lama dan diPer-

kirakan akan normal kembali
pada Jumat (2812).

"lni perbaikannYa dilaku-
kan oleh Pihak Provinsi. Ti-
dak hanya di Badung Yang
bermasalah DenPasar juga
bermaslah. Jadi kami minta
permaklumannYa kePada Pe-
langgan kami,' jelasnYa.

Dari surat Pemberitahuan
Provinsi Bali, Bendung Karet
Tukad Penet mengalami ke-
bocoran yang cukuP besar.
Sehingga mengakibatkan
Bendung Karet hanYa mam-
pu bertahan satu jam setelah

dipompa.
Hal itu Pun membuat air

tidak bisa dibendung dan air

tidak masuk ke mulut intake
sehingga produksi IPA Panet

berhenti dan distribusi ke
PDAM Badung dan PDAM
Denpasar dihentikan.

Disinggung mengenai Pela-
yanan yang diberikan PDAM

menyikapi maslah tersebut,
Suyasa mengaku akan me-
nyiapkan air tangki untuk
dikirmkan kePada Pelanggan
yang airnya mati. PihaknYa
kembali berharaP Pelanggan
PDAM mengerti terkait Per-
masalahan tersebut.-

"Kami akan berikan air
tangki pada Pelanggan
kami. Untuk daerah Kero-
bokan Kelod, Legian, Semi-
nyak dan sekitarnla kami
suport dari sistem tiga estu-
ary," jelasnYa.

Lalu bagaimana mengenai
keluhan di Dalung? Pihak-
nya mengaku akan mensuP-
lai dari Blusung sehingga
kebutuhan masYarakat ter-
hadap air bersih bisa ter-
penuhi. "Kami nanti suPlai
dari Blusung Perindustrian-
nya dilakukan dengan mobil
tangki yang dilakukan Pada
pagi dan sore hari," Pung-
kasnya. (gus)
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Senderan Jebol, lembatan Subagan 'Asak Ditutup

AMLAPI'NA" TRIBI'N BALI
- Jembatan darurat Yang
menghubungkan Subagan'menuju 

Desa Asak, Keca-
matan Karangasem tak bisa
dilalui. Senderan di bagian
Timur jebol sepanjan$ dua
meter, sehingla pengendara
khawatir melintas di jemba-
tan yang terbuat dari kaYu
kelapa itu.

Made Lemu, warga Suba-
gan menjelaskan, jembatan
darurat tidak lagi diguna-
kan lantaran tanah di bagian
Timur tergerus air sungai,
hingga mengakibatkan je-
bol. Kondisi ini terjadi se-
jak 2 hari lalu, dan sudah
dianggap membahayakarr.
Pengendara yang melintas
untuk sementara memutar
melalui jalan alternatif.

"Kendaraan roda 2 seka-
rang nggak bisa melintas,
khawatir jembatan daru-
ratnya amblas. Sementara
jembatan darurat hanya bisa
dilalui pejalan kaki. Seper-
ti petani, atau warga yang
mencari pakan temak," kata
Made Lemu di sekitar lokasi

jembatan. Minggu (23 / 2)

Made Lemu menjelaskan,'
warga Subagan yang hendak
ke sawah biasanya be{alan
kaki. Sepeda motornYa di-
parkir di bagian Tipur jem-
batan untuk memPercePat
aktivitas. "Kalau menggu-
nakan sepeda motor muter.
Harus lewat Bungaya, atau
lewat Perasi, Timrah, dan
Asak," jelas Made Lemu.

Warga berharap, Pemkab
Karangasem segera mem-
perbaiki jembatan darurat
tersebut. Mengganti dengan
jembatan permanen, meng-
ingat jembatan sudah ham-
pir setahun putus lantaran
diterjang aliran sungai yang
deras.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Karangasem, Nyoman
Sutirtayasa mengakui, sen-
deran jembatan darurat jebol
pada Jumat (21 /2). Sende-
ran yang jebol merupakan
tumpuan jembatan. Petugas
sudah rnemasang police line,
serta spanduk larangan un-
tuk melintas agar tidak jatuh

korban.
*Sementara kita tutuP

dulu. Ktrawatimya saat ken-
daraan melintas membuat
geteran dan tekanan, sehing-
ga senderan jebol lagi. Dan
membuat tumpuan jemba-
tan jatuh," kata Nyoman Su-
tirtayasa.

Jembatan Subagan menu-
ju Asak ini akan diperbaiki
tahun 2020. Anggaran seki-
tar Rp 1,6 miliar dari APBD
Induk 2020. Sekarang masih
proses tender. Setelah ada
pemenang tender, jembatan
langsung digarap. Selama
penge{aan, jembatan akan
ditutup. Pengendara diminta
melewati jalan lain untuk se-
mentara waktu.

Dinas PUPR Karangasem
akan membangun jembatan
di beberapa lokasi. Di antara-
nya Jembatan Tukad Pangi-
riman di Antiga, Kecamatan
Manggis. Jembatan Temu-
kus di Besakih. Kecamatan
Rendang. ..lembatan Butus,
Kecamatan Bebandem, dan
jembatan sekitar daerah Ba-
tudawa. (ful)

Bali
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Bupati Giri Prasta Serahkan Dana
Motivasi Ogoh-Ogoh Tahun Z0Z0

s Seb*t Sebagm$ L$paya Fefestsr$am ffiaxdaya Salfr
BUPATI Badung I Nyoman
Giri Prasta didampingi Wabup
Suiasa mengumpulkan Ketua
Sekaa Teruna dan yowana

se-Kabupaten Badung yang
berjumlah 563 Seka, Senin
(77 / 2). Me reka di ku m pu t-
kan di Balai Budaya Giri Nata
Mandala Puspem Badung da-
lam rangka penyerahan dana
motivasi Ogoh-ogoh tahun
2O2Oyang besarannya Rp 40
juta per Sekaa Teruna.

Dalam kegiatan tersebut,
Bupati Giri Prasta membeil-
Kan pengarahan kepada Ke-
tua Sekaa Teruna untuk me-
ngelola dana yang disalurkan
oleh Pemkab Badung dengan
cermat tepat dan transparan
guna meningkatkan kreativi-
tas Sekaa Teruna dalam me-
lestarikan sehi tradisi dan ou-
daya Bali.

"Kami selaku Pemerintah
Kabupaten Badung selalu
berusaha menjaga dan me-
lestarikan budaya Bali, salah
satunya dengan menyerah-
kan dana bantuan ogoh-ogoh
dalam menyambut hari raya
Nyepi tahun Caka 7942. De-
ngan bantuan dana ini saya

berharap, Sekaa Teruna
mampu meningkatkan krea-
tiVitas di bidang seni dan bu-
daya di tengah derasnya arus
modernisasi. Mengingat Se-
kaa Teruna sebagai generasi
penerus dalam melestarikan
desa adat. Saya mengajak
adik-adik Sekaa Teruna se-
Kabupaten Badung untuk
ikut partisipasi aktif dalam
menyukseskan segala pro-
gram yang dicanangkan pem-
kab Badung, utamanya da-
lam bidang adat seni agama
dan budaya, agar bisa lestarl
selamanya," ujar Giri prasta.

Usaha dalam melestarikan
budaya Bali sangat perlu di-
laksanakan mengingat pari-
wisata kita yang ada di Bali
dan Badung khususnya di-
dasari oleh budaya Bali yang
unik dan adi luhung yang ti-
dak bisa ditemukan di tempat
lain. Jadi nafas dan jiwa darr
pariwisata adalah budaya itu
sendiri. ltulah yang menda-
sari Pemkab Baduhg sangat
konsen dalam hal pelestarian
budaya selama ini, bahkan
masuk dalam program priori-
tas PPNSB.

"Mengingat Adik adik Se-
kaa Teruna sebagai anaknya.
Banjar, oleh karena itu saya
minta agar Sekaa Teruna
mengambil bagian dan ber-
peran aktif dalam menerus-
kan warisan adatdan budaya
di masing-masing desa adat
demi ajegnya agama Hindu
dan NKRI. Karena kedua har
tersebut menjadi inti dari bu-
daya Bali," imbuhnya.

Bupati Giri Prasta juga me-
nekankan Sekaa Teruna agar
menjalankan catur Brata pe-
nyepian dan menghindari

perbuatan mabuk-mabuk-
an maupun tindakan lainnya
yang berpotensi membuat ke-
gaduhan di tengah masyara-
kat. Sehingga perayaan hari
raya Nyepi di Kabupaten Ba-
dung bisa berjalan dengan
tertib dan hikmat.

Sekaa Teruna sebagai
generasi penerus pemba-
ngunan Badung diminta cer-
das dan aktif dalam me-
ngelola informasi di tengah
masyarakat dengan ikut terli-
bat dalam kelompok informa-
si masya ra kat . (aaM / Eusl
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Pemkab Buleleng Kucurkan
Rp 7M Bonus Atlet Porprov

; Peraih Satu fmas Dapat fip 50 Juta

SIIIIGARAJA, TRIBUN
BALI - Bonus untuk atlet
Buleleng yang berhasll mera-
ih medali dalam Pekan OIah-
raga Provinsi (Porprov) Bali
2019 di Tabanan cair. Elonus
diberikan oleh Pemkab Bu-
leleng melalui APBD dengan
anggaran hingga sebesar RP

7,O52mliar.
Ketua Umum KONI Bule-

leng, Nyoman Arta Widnya-
na, Senin (17 /2) mengata-
kan, bonus tersebut sudah
cair pada Jumat (14/2) saat
perayaan valentine. Dimana,
untuk aflet perorangan pe-
raih satu medali emas me-
nerima bonus Rp 50 juta.
Sementara ganda atau doble
yang berhasil meraih satu
medali emas dapat Rp 55
Juta, beregu 3 sampai enam
orang untuk satu medali
emas Rp 60 juta, dan beregu
lebih dari enam orang untuk
satu medali emas Rp 65 juta.

Tak hanya emas, atlet yang,
berhasil meraih medali perak

Juga diberikan bonus. Atlet
perorangan yang mendapat-
kan medali perak diberi bo-
nus Rp 22 juta. Kemudian

TRIBUN BATV RAIU AYU

NYOMAN ARTA
WIDNYANA

ganda atau doble yang ber-
hasil meraih satu medali pe-
rak dapat Rp 24 juta, beregu
3 sampai enam orang untuk
satu medali perak Rp 26 juta,
dan beregu lebih dari enam
orang untuk satu medali pe-
rak Rp 28 juta.

Demikian pula dengan at-
let yang meraih medali pe-
runggu. Pemkab memberi-
kan bonus Rp I I juta untuk
perorangan, Rp i3 juta un-
tuk ganda atau doble, Rp 15

juta untuk beregu 3 sampai
6 orang, dan Rp lTjuta un-
tuk beregu lebih dari enam
orang. Total anggaran yang
dikucurkan untuk bonus
para atlet sebesar Rp 5,243
miliar.

Tak hanya atlet, para pe-
latih atau manager tim juga
kecipratan bonus. Pemkab
menggelontorkan anggaran
hingga Rp 1,809.000.000.
"Saat Porprov kemarin, Bule-
leng berhasil meraih 55 me-
dali emas, 52 medali perak
dan 82 medali perunggu."
kata Nyoman Arta.

.{rta menjelaskan, bonus
ini diberikan sebagai ucap-
an terima kasih pemerintah
kepada putra-putri Buleleng
yang telah berhasil mengha-
rumkan nama'Bumi PanJi
Sakti di ajang yang cukup
bergengsi.'Kami bersyrrkur
Buleleng mampu meriah pe-
ringkat ketiga. Ini sungguh
luar biasa, pe{uangan yang
cukup panjang. Kedepan
kami harap seluruh cabang
olahraga bisa bangkit lagi
untuk mengharumkan nama
Buleleng," tutupnya. (rtu)
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'Dana Bencana Dipangkas Rp 300 tut{
AMLAPI'RA TRIBT'N BITLI
- Anggaran tanggap bencana
pos'emergency service res-
pons. Badan Penanggltlang-
an Beencana Daerah TBPBD)
Karangasem dipangkas hing-
g4 38 persen. Pada 2019,
anggaran pos emergency ser-
vice mencapai Rp 800Juta le-
bih. Tahun 2020 ini, Unggal
Rp 500 juta. Turun RP 300
juta.

Kasi Kedaruratan dan Lo-
gistik, BPBD Karangasem,
Ni Wayan Asmi Sukmawa-
ti menjelaskan, Penurunan

dana'kebencanaan dikare-
nakan Pendapatan Asli Da-
erah (PAD) turun, sehingga
beberapa kegiatan dikuran$.
"Beberapa OPD lain juga ba-
nyak' dikurangi." jelas Asmi,
Minggu (16/2).

"Anggaran tanggap ben-
cana pos emergency service
respons untuk tangani saat
terjadi bencana. Misalnya
untuk penanganan longsor,
pohon tumbang, dan banjir.
Untuk sosialisasi dan miti-
gasi bencana, anggarannya
beda lagi," tambah Asmi.

Bagi BPBD, penurunan
anggaran pos emergency
service respons sangat di-
sayangkan. Mengingat, Ka-
rangasem berada di urutan
pertama daerah rislko ben-
cana di Bali. Sedangkan di
nasional, berada dl urutan
93 daerah rawan bencana.

Topografl wilayah di Kara-
ngasem bervariatif. Bumi [a-
har memiliki daerah lautan,
bebukitan, dan gunung. Ka-
rangasem juga daerah yang
dilalui patahan (sesar). Pa-
tahan menyisir pesisir pan-

tai di Iftangasem. Kondisi lni
berimbas pada gempa sean-
dainya patahan sesar ini ber-
gerak cepat.

"Dalam setahun bencana
di Karangasem bisa capai
200 - 300 kasus. Meliputi
longsor, pohon tumbang,
banJir, hlngga ari laut pasang
dan masuk ke permuldman
warga," Jelas Asmi.

Anggaran yang ada akan
digunakan seirit mungkin,
dan akan dimaksimalkan
untuk penanganan kebenca-
naanya.ltul)

Edisi t gett'rt, rv&!!g:.Pf
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hnggaran Turun Rp 200 Juta
DINAS Kesehatan Tabanan menyatakan lebih lencar melaku-
kan pencegahan penyakit menular dengan kegiatan penyuluhan,
menggerakkan juru pemantau jentik (Jumantik), serta kegiatan
di sekolah-sekolah melalui Jumantik junior.

Ketika ada kasus, diharapkan segera melapor agar cepat di-
lakukan fogging. Untuk tahun 2O2Oini, anggaran foggingserta
operasionalnya mencapai Rp 800 juta. Anggaran ini menurun di-
bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1 mitiar.

Kadis Kesehatan Tabanan, dr Nyoman Suratmika menyatakan,
kegiatan fogging akan dilakukan jika ditemukan kasus. Sistem-
nya adalah ketika ada laporan akan segera ditindaklanjuti de-
ngan pengecekan oleh petugas ke lapangan atau tempat tinggal
warga yang terserang DBD. Kemudian, petugas akan melakukan
pemantauan di radius 100 rneter persegi dari pasien untuk meli-
hat penyebabnya.

Setelah lengkap, barulah petugas melakukan fogging. Kegiat-
an penyemprotan asap tersebut.akan dilakukan pada pagi atau
sore hari karena harus menghindari angin kencang. Sehingga,
kegiatan fogging akan lebih maksimal.

"Jadi kami tidak asal fogging saja, melainkan ada pengecekan
terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita bergerak dua kali. Yakni
satu kali di awal dan kedua di pekan depannya. Anggaran fogging
selama setahun adalah Rp 800iuta, itu Hntuk obat dan upah pe-
tugasnya karena mereka bukan PNS," ucapnya. (mpa)
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Kemuning, ja,anvangme,a- Masih dalam Masa Penteliharaanlui sungai Daksu itu adalah I f Ivrr/ll I \'\'rrvrr I I I I rvrr\

G.".Eput menuJY l-gt u. 
ll

Jaraknya hanYa I I{m dan

Oit.*p.ttt sekiiar 10 menit' KABID Bina Marga, Dinas PUPR Ka- annya Rp 1,3 milliar lebih, dari APBD

Begitu sebaliknya. siswa asal ran'asem, I Wayan Suraja Jaya me- Karangasem.

t'laigfa yang sekolah di SDN nlalakan, jatan-yang menghubung- Panjang jalan yang diperbaiki sekitat

3 Bliuana Cirl teUitr Oet<at. fin femuning dengan Nangka sudah 1 kilometer. Saat inijalan rusak karen€

AUU\PURA TRIBTIN BALI -

Warga yang melintas di Banjar

Dinas Kemuning dan Banjar
Nangka, Desa Bhuana Giri'
Bebandem, Karangasem ha-

rus ekstra hati-hati. Sebab,

jalan penghubung kedua ban-

iar terancam Putus lanuran
i.tA.-" aliran air sungai'
Xonaisi latananan juga berlu-

bang;. Senderan bagian bawah

tergerus cukuP dalam.

Wayan Putra Yang se-

rinA melintas di daerah itu
meigungkaPkan. jalan uta-
ma warga dari Kemuning ke

Nangka itu sudah tergerus
seiaf satu tahun lalu. Kondi-

silalan semakin Parah sete-

lah diterJang banjir bandang

seminggu Yang lalu. Volume

air di Sungai Daksu mening-

kat. Arus sungai semingg;u

lalu dari hulu sangat deras'
'Ini akses warga Nangka

saat ke Kemuning. Jalan ini
akses utama warga saat ber-

sekolah dan bersembahYang'

Dilalui warga dan kendaraan

roda dua baik saat sembah-

yang ke Rra Penataran Agung

Nangka' mauPun menganur
anak sekolah." PaPar WaYan

Pufia, Rbu (1212).

Saat hulan turun, Jalanan
sama sekalt tak blsa dtlalui
kendaraan maupun PeJalan
katd. Debet air sun€iai mening-

kat dan mengalir deras' Waqga

takut dan khawatir melintas'

Slswa Pun terPaksa melibur-

kan diA dari sekolah lantaran

takut mellntas. Jalanan lni
hanva bisa dilalui saat muslm

kernarau dankering'
Sekretarts Pecalang Desa

Adat Nangla, I Made Junita

menambahkan, bagl warga

Jika lewat jalan altematif,

Jarak yang ditemPuh diPer-

kirakan sekitar l0 kilometer'
Waktu yang diPerlukan lebih

dari 30 menit.
"\Marga rutin gotong royong

mempelbaiki jalan setelah.
baniir bandang. TujuannYa I

biarjalan bisa dilalui kendar- I

an," tambahJunita. | '

IGrena ihr, warga berharaP

Pemkab Karangasem segera

membangun jalan itu' sehing-
ga aktivitas masYarakat berja-

t"an lancar, tak terhambat dan

waswas: Karena kondisi saat

i:ri, berdamPak Pada Pereko-
nomian warga. Alrdvitas war-
ga tersendat saat musim hu-

ian, pendidikan berjalan tak
-seperti 

Yang dlinginkan.-Perbekel 
Bhuana Giri. Ne-

nqah Diarsa mengatakan'
Uiniir nanaang Yang terJadi

min-sAu lalu, mengakibatkan

ialanan rusak Parah' Pihak-

nva sudah berkoordinasi de-

nlan Dinas PUPR lbranga-
se-m untuk meratakan bebat-

uan di sekltar aliran Sungai

Daksu.
"Makanla kemartn dari Di-

nas PUPR menumnkan alat

berat untuk meratakan bebat-

uan di seldtar sungai' SamPai

sekarang Dinas PUPR menem-

patkan alatberat dekat sungal

untuk meratakan bebatuan
saat banJir bandang mener-

Jang," kata Diarsa. (fd)

dioerbaiki pada tahun 2019. Anggar- diterjan$ banjar bandang. Namun ma-

ll

sih daram masa pemeriharaan, serama cepatnya akan diperbaiki. Untuk wak-

180 hari kalender' tu belum dipastikan"' kata.wayan

"Sudah kami koorclinasikan dengan Surata.Java vang mantan Kasi Pe-

rekanan untuk diperbairi xlrena ira- ningxatan Jatan-di Dinas PUPR Kara-

.ih ."." pemeliharaan. Katanya se- ngasem' (ful)

Fdof"qi
Edisi
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Upqgara Melaspas Madva
Dihadiri Wabirp Suiaia

w Ptr$$t${ffifu ffiad[$rxg ffimmpaugtgfumffi ffisstmrms$ F*xrm Laxfuasr #frr$ ffiaxswmm ffi$mfuk$m$r
PEMERINTAH Kabupaten Ba_
oung merampungkan pem_
Dangunan/restorasi pura
Kahyangan Jagat Luhur
Giri Kusuma di Desa Blah_
kiuh, Kecamatan Abianse-
mal. Rampungnya restorasi
pura yang masuk dalam sa_
lah satu cagar budaya terse-
but, dilaksanakan upacara
pemetaspas sebagai upaya
penyucian bangunan, Ming_
gu (e/2).

Upacara melaspas mad_
ya yang dipuput lda pedanoa
Gria Carangsari ini dihadiri
Wakil Bupati Badung I Ketut
Suiasa. Turut hadir anggota
DPRD Badung asal Blahkrun
I Gst Ngurah Saskhara, Ca-
mat Abiansemal lB putu Mas
Arimbawa yang juga pj perbe_
kel Blahkiuh, Ketua pHDl Ba_
dung Gede Rudia Adiputra,
Polres Badung, Bendesa Adat
Blahkiuh lB Bajra serta tokoh
masyarakat setemDat.

Pura Luhur Giri Kusuma
yang berstatus pura Kah_

yangan Jagat ini mendapat
bantuan dana pemkab Ba_
oung untul restorasi di tahun
anggaran 2019, dengan nilai
RP 5 miliar.

"Seluruh bangunan peling_
gih termasuk kori agung, bale
kulkul dan tembok penyeng_
ker tglah selesai diperbaiki,
serta penataan kolam. yang
mengitari pura," ujar Wabuo
Suiasa.

Wabup Suiasa merasa se-
nang dapat melihat bangun-
an Pura Luhur Giri Kusuma
yang telah berhasil direstora_
si dan dibangun kembali se_
pertt semula. Dukungan pe_
merintah ini sebagai bentuK
komitmen dalam upaya me_
lestarikan seni, adat, agama
dan budaya yangtelah men-
jadi salah satu prioritas Dro_
gram pembangunan di Kabu_
paten Badung.

"Diharapkan, masyarakar
Blahkiuh, khususnya, sela-
ru merawat pura ini dengan
baik, setalu ingaveling dan

ngrastiti bakti ke hadaoan
lda Sang Hyang Widhi Wasa
yang berstana di pura Luhur
Giri Kusuma, terlebih pura ini
telah masuk cagar budaya,"
katanya.

Bendesa Blahkiuh, lB Bar_
ra alas nama krama Desa
Adat Blahkiuh menyampai_
kan terima kasih kepada
Pemkab Badung yang telah
membantu pembangunan
restorasi Pura Luhur Giri Ku_
suma. Dengan selesai resto_

rasi, dilanjutkan dengan upa_
cara Melaspas Madya. Dan
pada piodalan mendatang d!
rencanakan melaksanakan
karya dengan tingkatan yang
lebih besar.

Dijelaskan, keberadaan
Pura Luhur Giri Kusuma, ber-
dasarkan Purana Wana Sarr.
Diceritakan, sekitar abad ke_
13 ada sekelompok krama
tinggal di selatan Alas Sari
(Sangeh) dengan pekerjaan_
nya berburu. (advlgus)
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PDAM Gianyar
Akan Jual

Minuman dalam
Kemasan

@ Frsses Feriuinan TimEg*l
$ffi emungm Sirien tlsfirtiti$

GIAJIIYAN, TRIBITN BALI
- PDAM Gianyar, masih ter-
kendala bin dari Pemerintah
Pusat terkait pengolafan air
mineral dalam kemasan.
Proses pencarian izin ini di-
nilai akan membutuhkan
walrtu lama.

Sebab pejabat yang me-
nangani perizinan di Dirjen
Suber Daya Air Kementeri-
an PUPR, masih berstatus
pelaksana harian (plh), Se-

mentara, izin hanya berhak
dikeluarkan oleh pejabat
definitil

Sebelumnya, pada Novem-
ber 2019, DPRD Gianyar dan
Pemkab Gianyar menyetuJui
permintaan penyerLaan mo-
dal PDAM Gianyar. Penyer-
taan modal tersebut sebesar
Rp'14 miliar.

Dana yang bersumber dari
APBD Gianyar ini, dialoka-
sikan untuk berbagai item.
Seperti Rp 15 miliar untuk
men€gratiskan pen€€lunaan
air bagi masyarakat miskin.
Sebesar Rp 19 miliar untuk
investasi Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK).

lnkasi pabrik yang akan
dikelola PDAM Gianyar ini.
berada di Desa Bukian, Ke-

camata Payangan. Sementa-
ra dana lainnya, digunakan
untuk perbaikan pelayanan
air ke masyarakat.

Direktur Utama PDAM Gi-
anyar, Made Sastra Kencana
mengatakan, rekomendasi
teknis AMDK ini sudah kelu-
ar. Saat ini pihaknya hanYa
tinggal menunggu izin dari
Dirjen Sumber Daya Air.

"Kami masih nun€gu izin
dari pusat. Proses pembe-
rian izin masih terkendala,
karena pejabat yang ber-
sangkutan tidak berstatus
definitif. Tapi kami sudah
dapat lampu hijau karena
rekomendasi teknis sudah
keluar. Setelah ada pejabat
definitif, semuanya aman,"
ujamya, Minggu (9/2).

Sastra menargetkan, tahun
2020 ini AMDK sudah bisa
dilakukan uji coba kualitas
air minum yang akan dijual
secara kemasan. Sementara
untuk pendistribusian. pi-
haknya menargetkan dilaku-
kan tahun 2021 mendatanA.

Menurut Sastra, prosis

&ry
Kami masih

nunggu izin dari
pusat. Proses

pemberian
izin masih
terkendala,

karena
pejabat yang
bersangkutan
tidak berstatus

definitif

MadeSasila Kencana
Direktur Utama PDAM Gianyar

yang membutuhkan waktu
lama adalah proses pencu-
cian mesin. Dimana Pihak-
nya membutuhkan waktu
sampai tiga bulan, agar me-
sin besar-benar steril, dan
seluk-seluk mesin bisa di-
ketahul.

"Kami perkirakan Per-
tengah 2021 nanti, Proses
pendistribusian AMDK ini
baru bisa berialan, karena
kami membutuhkan proses
panjang dalam mencuci me-

sin," ujamya.
Terkait pembangunan pab-

rik AMDK ini, Sastra menga-
takan, hal tersebut digaraP
oleh tiga instansi. Yakni Di-
nas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)

Gianyar, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperin-
da$ Gianyar. dan pihaknya
sendiri.

Peran PUPR dalam hal
ini adalah menyediakan ge-

dung produksi, Intek, pem-
bangunan reservoir hingga
pemasangan jaringan pipa.
"Disperindag bertugas me-
nyrapkan mesin yang sudah
berstandar ISO. SNI dan
BPOM. Sementara kami
sendiri, menyiapkan atur-
an, SDM hingga rekomen-
dasi teknis di pusat," tan-
dasnya. (weg)

Edisi
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Rp 1,6 Miliar untuk Menyulap
RTH di Bekas lahan BPU

w $ifengkapi Gaeeho dan tasilitas Wili Gratis

SINGARAJA, TRIBUN
BALI - Dinas Perumahan
Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan (Perkimta) Bu-
leleng tahun ini mulai me-
lakukan pembangunan Ru-
ang Terbuka Hijau (RTH) di
eks lahan Bank Pemiagaan
Ufnum (BPU), yang terletak
di pojok persimpangan an-
tara Jalan Gajah Mada de-
ngan Jalan Letkol Wisnu,
Singaraja.

Sekretaris Dinas Perkimta
Buleleng, I Gede Melanderat,
Minggu (9/2) mengatakan,
RTH ini nantinya dirancang
dengan konsep tematik. Ar-

tinya, selain ada taman, di
lahan seluas kurang lebih l0
are itu juga dapat dijadikan
sebagai lokasi baca. Anggar-
an yang disediakan untuk
membangun RTH ini sebesar
Rp 1,6 miliar.

Di lahan tersebut. imbuh
Melanderat, nantinya akan
dibangun berbagai fasilitas
layaknya tempat nongkrong,
seperti gazebo, tempat duduk
dan meja untuk membaca,
serta fasilitas-fasilitas gratis
seperti Wifi. "Akan disedia-
kanjuga buku dan raknya di
gazebo, bekerjasama dengan
Dinas Arsip dan Perpustaka-

an," terangnya.
Seperti diketahui, bekas

lahan BPU itu telah dihibah-,
kan oleh Kementerian Keu-
angan kepada Pemkab Bu-
leleng pada tahun lalu, atas
permohonan Badan Keuang-
an Daerah (BKD) khususnya
bagah aset. Mengingat lokasi
lahan sangat strategis, Pem-
kab pun menyulap bekas
bangunan itu menjadi taman
hijau, yang di dalamnya dise-
diakan taman baca.

-Di lokasi ini harus minim
bangunan fisik. Akan dibuat
seperti Taman Yowana Asri,'
tutupnya. (ttu)
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Hal.ini juga menjadi prestasi
Pemkot Denpasar dengan
kerja keras dan disiplin
karena setiap tahun kriteila
maupun penilaian dari BPK
semakin meningkat dan
semakin detail. Iangkah
ini juga membutuhkan
sinerg dan koordinasi dari
seluruh unsur pemangku
kepantingan yangbisa
mpnyajikan laporan
keuangan yang sangat
berkualitas dari Pemkot

'Denpasar.

Atas cqpaian ini, Walikota
Denpasar, IB Rai
Dharmawijaya Mantra

mengatakan opini WTP
ini bukanlah hal ringan,
tetapt ini menJadt tantangan
dan motivasi untuk
meningkatkan alruntabil i tas
dan transparansi.
Lebih lanjut ia mengatakan,
penghargaan ini dijadikan
sebagai tolak ukur dalam
meninglatkan pemahaman
dalam penyerapan anggaran
maupun'tatakelola keuangan
dan pemerintahan yang
lebih baik. Pihaknya pun
akan terus melakukan upaya
perbaikan ke depannya.
Untuk itu, Rai lvlanba
atas nama ternan-ternan

bupaU se-Bali
bersepakat untuk
terus memPerbaiki
tata kelola dan
pengelolaan
keuangan daerah.
" Meng;emban

opiniWTPbukan
hal ringan, tetaPi
ini menjadi
tantangan untuk
menlng!<atkan
akuntabilitas dan
h:ansparansi.
Pemeriksaan Yang
sangat Profesional
dan humanis"'
katanya. (adv/suP)

T RADAR BALI /TAI'UN BALI tr tsALt POST N NUSA BALI

Fernkst ffienpasnr

Ruih WTP 7 l{ali Berturut-turut
,in,,,j elama tujuh kali
rilii!* berturut- turut,
,'tiiir:l Pemkot Denpasar
iir*ir berhasil meraih opini
Wajar Tanpa Pengecualian
[VTP) pengelolaan
keuangan Pemkot
Denpasar dari Badan
Pemeriksaan Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Balt.
Hal ini pun diapresiasi
Kementerian Keuangan
RI dengan memberikan
penghargaan pada Kamis
(31/10/2019) lalu yang
diserahkan Kementerian
Keuangan RI melalui
Kepala Ihnwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi
Bali Tri Budhianto kepada
Walikota Denpasar l.B Rai
Dharmawijaya Mantra di
Kantor Walikota Denpasar.
Pengharga4n dalam bentuk
piagam dan tropi diterima
atas keberhasilan Pemkot
Denpasar dalam menyusun
dan menyajikan pengelolaan
keuangan dengan opini
WTP. Pemerintah Republik
Indonesia memberikan
Penghargaan kepada
Pemkot Denpasar yang telah
manpu memperlahankan
opiniW\P selama tujuh kali
berturut-turut.

Edisi
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BryasriSudahfg
n ffiasuk TahaP Femasansan Tiang di Persensffi# Y*t$k

sehingga PengerJaannYa le-

bih cePat. CranenYajuga ada

dua. iadi semua cePat. Seti-

ap rringgu juga dievaluasi,
s-tringga irama kerjanYa bisa

drjaga," ucapnya.-seiauh 
ini, imbuh AdiPta'

pihai< rekanan belum mene-

mukan kendala dalam me-

nAeriakan ProYek senilai RP

tdO 
-mitiar 

tersebut' Bila saja

kedepan hujan Yang meng-

Auyur di sekitar lokasi Pro-
iek terhitun$ cukuP lama,

sehingga berPengaruh Pada
de'"'iasi, baru lah Pihak re-

kanan memberlakukan dua
shiftJam ke{a'

"Di Buleleng kan hujannYa

belum samPai berhari-hari'
masih hitunganJam lah' Jadi
mereka masih bisa bekerja'

IGlau deviasikecil, baru mere-

ka-akan memasang dug1hift

PASM BANYUASRI
Banyuasri, Selasa (2512) Yang

mencapai 19 Persen.

siang dan'malam," terangnYa'

Proyek Pasar BanYuasd di-
targetkan rampung akhir De-

s.tiber 2020. AdiPta berha-

rap, pasar Yar1g bisa menam-
prurg htngga 1./148 Pedangang
tersebut nantinya daPat dires-

mikan langsurg oleh Presiden'
Sebab dengan kedatangan
presiden, Pemkab Buleleng
dapat memanfaatkan momen

tersebut untuk meminta ang-

garan merevitasliasi Pasar

Anyar SingaraJa'
;Momennya pas. Kami

bisa minta bantuan ke Pre-
siden untuk merevltasliasi
Pasar AnYar. Pasar AnYar

kan sekarang sudah agak
kumuh. Nanti bisa diPa-
dukan dengan bioskoP, se-

hingga Buleleng jadi lebih
ramai." tutuPnYa.

Seperti diketahui. Pasar
Banyuasri dibangun tiga
lantai. Lantai I disiaPkan
200 los basah dan 252 los
kering. Lantai II disiaPkan
244 los dan 184 unit kios.
Sedanqkan di lantai III di-
siapkan 8 unit kios kuliner
dan areal Pqrkir untuk 136

mobil. Pasar ini nantinya
luga bakal dilengkaPi de-

ngin lift barang dan lift un-
tuk pgngunjung. (rtu)

Pasar

ffi Proyek dengan Anggaran Rp 180 Miliar
SINGARAJA, TRIBUN
BALI - Progres Pembangun-
an Pasar BanYuasri sudah
mencapai 19 Persen. Pihak
rekanan,. PT Tunas JaYa

I Suttrrt mengerjakan ProYek
I tersebut lebih cePat dari
target yang ditetaPkan, 16

Dersen.
Plt Dinas PUPR Buleleng, l

Putu AdiPta EkaPutra, Sela-

sa (25/2) mengatakan, saat

ini proyek Pasar Banlmasri
sudah memasuki tahaP Pe-
masangan tiang Pancang di
960 titik. Dimana, Panjang
masing-masing tiang Pan-
cang itu sekitar sembilan
meter.

'Tiang PancangnYa dida-

tangkan langsung dari Pab-
rik. Tidak dicor di temPat,

TRIBUN BALIi.RATU AYU A5TRI DESIANI

- Suasana Pembangunan Pasar

hingga saat ini ProqresnYa suoan
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menjadi salah satu Prioritas
program pembangunan di 1(a-

bupaten Badung. Salah satu
langkah konkret yang dilaku-
kan adalah Pendataan jurn-

lah TKIPAUD dan SD di Ba-

dung termasuk jumlah siswa
dan sarana dan PrasrananYa.
Sehingga akan daPat diketa-
hui berapa dibutuhkan seko-
Kah SMP dAN SMA.

Bupati asal Pelaga, Keca-

matan Petang itu.mengata-
kan, Pembangunan SMAN 2
Abiansemal merupakan lang-
kah konkret yang telah diwu-
judkan di tahun 2019 dengan
anEgaran APBD Badung sebe-
sar 57,8 M lebih. Bangunan
SMAN 2 sangat megah ber-
lantai tiga dilengkapi dengan
basemant. Sementara sarana
prasara pendukung seperti
Laboratorium, PerPusta kaa n

dan oenataan halaman se-
kolah akan segera,dilaksana-
kan di tahun 2020 ini. "SaYa
pastikan Lab, Perpustakaan
dan penataan sekolah diga-
rap tahun ini dengan anggar-
an 14 Miliat" tegas Bupati'

Sementara terkait usulan
sekolah,agar diwujudkan ja-

lan temt{us Sedang-Sibang-
kaja, lantaran saat ini akses
masuk sekolah melewati Pe-
rumahan. Giri prasta Pun sa-
.ngat mengapresiasi dan dia

sangat mendukung Pem-
bangunan jalan tersebut.
"Terkait jalan tembus di Sr
bangkaja, kami minta agar di'
koordinasikan dengan ma-
syarakat. KalauPun nanti ada
tanah masyarakat Yang harus
dibeli kami juga siaP mem-
beli, namun dengan satu ca-
catan Denbebasan lahan di-
lakukan oleh tim appraisal,"
tambah Bupati.

Kepada siswa, bupati
menginginka n sebagai ang-
katan pertama di SMAN 2'

Abiansemal, Para siswa agar
belajar dan menunjukkan ke
mampuan terbaik sehingga
nantinya daPat berprestasi
dan membawa nama baik se-
kolah, Badung mauPun bali
di tingkat nasional. (advlgus)

Bupati Badung Kuniungi SMAN 2 Abiansemal
s p*ffi!fuftf,?Sr*ffieffi Lmfu, Ferpwstmkamm d*rn Fe*mtfrefi Sekclah Silaniutkam

BUPATI Badung I NYoman

Giri Prasta, Senin (24/2) ber'
kunjung ke SMAN 2 Abian-
semal yang berlokasi di Ban-
jar Aseman, Desa Sedang,
Kecamatan Abiansemal. Ke-

hadiran bupati guna melihat
secara langsung bangunan
sekolah yang baru selesai di-

bangun dan kini sudah me-
nerima siswa baru kelas 10.
Pada kesempatan itu, bupa-
ti juga bertatap muka lang-

sung dengan seluruh siswa'
para guru, pegawai, komi-
te sekolah, orang tua siswa
guna memberikan motivasi
dan semangat untuk kemaju-
an SMAN 2 Abiansemal.

Turut mendamPingi BuPa-

ti yakni, Anggota DPRD Pro-

vinsi Bali I Bagus Alit SuciP-
ta, Anggota DPRD Badung I

Made Sumertha, I NYoman

Dirgayusa dan Ni Luh Putu
Sekarini, Kadisdikpora Provin-

si Bali Drs. Ketut Ngurah BoY

Jayawibawa, KadisdikPorq Ba-

dung I Ketut Widia Astika, Ca-

mat Abiansemal lB Putu Mas

Arimbawa beserta TriPika Ke-

camatan.
Dalam tatap muka terse-

but, Bupati Giri Prasta me-
nekankan, Pembangunan di-
bidang pendidikan sudah

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta, saat mengunlungl

SMAN 2 Abiansemal bertatap muka dengan seluruh siswa, para

quru, peqawai, komite sekolah dan orang tua siswa, di Desa

(edano. kecamatan Abiansemal. Senin (2412)

Edisi 3a!aaeJ-a-E10s.aaa:2a' ^,


