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Asita Sayt
TiketWisata

Tak Disosialisasikan
Bangli (Bali Post) -'Association of Indonesian Travel Agency (Asita) Bali kecewa dengan kenaikan
tiket masuk ke sejumlah objek dayalarik wisata (DTW) yang mulai diberlaku-
kan Pemkab Bangli per 1 Januari. Masalahnya, Asita mengaku tidak mendapat
pemberitahuan sebelumnya terkait hal itu. Apalagi kenaikan harga tiket itu
justru membuat kaget wisatawan yang berkunjung ke DTW Penelokan saat librnr
tahun baru, Rabu (1i1) lalu.

Sekretaris Asosiasi Peru-
sahaan Perjalanan Wisata
Indonesia/Asita Bali, Putu
Winastra, Kamis (2/1) kema-
rin mengungkapkan, sebe-
lumnya tidak ada pemberi-
tahuan apapun dari Pemkab
Bangli terkait kenaikan tiket
wisata. Pihaknya pun telah
mencoba menghubungi pihak
Dinas Pariwisata,dan Kebu-
ilayaan (Disparbuhl Bangli
untuk konfirmasi perihal ke-
naikan tiket.

i'Katanya surat sosial-
isasinya sudah dikirim le-
wat pos, faksimile, tetapi
kenyataannya kami di DPD
Asita sampai hari ini tidak

ada menerima apa-apa. Ke-
mudian katanya besok akan
dikirimkan SK soal kenaikan
tarifnya, lalu buat apa? Se-
dangkan kenaikannya kan
sudah berjalan per 1 Janu-
ari," ungkap Putu Winastra
tidak habis pikir.

Winastra benar-benar ke-
cewa dengan sikap Dispar-
bud. Dia.menilai Disparbud

'bbdFan -blhn* tid ak rii 6 nibu fu h -

kan keberadaan Asita.
Winastra menegaskan,

pihaknya di Asita sejatinya
tidak pernah alergi terha-
dap kenaikan tarif retribusi
wisata. Kalaupun ada kenai-
kan tiap tahun, baginya hal

itu tidak masalah. Asalkan
kenaikan tarif itu disosial-
isasikan dan diinformasikan
jauh-jauh hari.

"Sebenarnya kami selalu
siap kalau. diajak diskusi
termasuk perihal kenaikan
tiket. Tetapi selama ini pen-
gelola pariwisata (Dispar-
hrrd) nienaikan retribrrsi ir rr

seenak Hd_"lS{9. f t_ulyang
'sati gat" lihini Saydfigkan."
tambahnya serius.

Kini ia pun mengaku tak
bisa bicara dan berbuat ban-
yak dengan adanya pember-
lakuan kenaikan tiket terse.-
but. Mau tak mau, pihaknya
harus menerima risiko meru-

gi. Sebab sebelum adanya ke-
naikan tiket tersebut. Asita
sudah membuat kontrak/
menjual paket perjalanan
wisata di tahun 2020 dengan
tarif retribusi lama. Untuk
menekan kerugian, pihaknya
semaksimal mungkin beru-
paya mengalihkan tempat
kunjungan wisatawan.

"Semaksimal munskin
kita alihkan. Tapi karena su-
dah masuk program, karena
itu agak susah kami alihkan.
Terkecuali perjanjian yang
belum lama, maka bis:i kami
alihkan ke objek yang lain,"
imbuhnya.
' Sekretaris Badan Pense-

lola Pariwisata Batur Unes-
co Global Geopark (BUGG)
Dewa Ketut Setia Darma
mengungkapkan, pember-
lakuan kenaikan tiket pada
hari pertama l.Januari lalu
menuai sedikit keluhan dari
wisatawan utamanya do-

_mestik. Beberapa qrggtawan

.juga ada yang kaget dengan
adanya kenaikan harga tiket
ltu.

"Mungkin karena sosial-
isasinya yang masih kurang,"
jelasnya. Dikatakan, sebe-
lrrm diberlakukan kenai-
kan tiket, sudah sempat
disosialisasikan Disparbud
melalui selebaran. Namun
menurutnya, sosialisasi itu
tidak meajangkau semua
wisatawan. "Makanya ada
beberapa wisatawan kaget
dengan kenaikan tiket itr.r,"
imbuhnya.

Diungkapkannya, pada
libur tahun baru kemarin
l.otal jumlah wisatawan as-
ing yang berkunjung menca-
pai 1.250 orang, sedangkan
wisatawan domestik 1.054
orang. Angka itu meningkat
dibandingkan libur tahun
llaru 2019 lalu yang hanya
l-rl5 orang w.isatawan asing
dan 335 wisatawan d<-rmes-
tik. (kmb40)
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* Sasar Penunggak Pajak

da ri

Untuk tahun
2013-2019

penunggak pajak
masih tetap

dikenai bayar
! denda sesuai

ketentuan.
DENPASAR, NusaBali

Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Denpasar
melakukan pemutihan denda
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang dimulai pada Ka-
mis (2/L) kemarin. Pemutihan
ini khusus bagi penunggak
pembayaran pajak dari tahun
1991 hingga 2012 yang belum
membayar pajak saat masih
dipegang Kantor Pelayanan Pa-
jak (KPP). Pemutihan ini akan
berlangsung selama tiga bulan
kedepan hingga 31 Maret 202Q
mendatang.

Kepala Bapenda Kota Denl
pasa4 I Dewa Nyoman Sema-
di mengatakan, pemutihan
ini dilakukan sebagai ben-
tuk penyadaran bagi warga
untuk membayar pajak PBB
di Kota Denpasar. Menurut-
nya, setelah diserahkan kd
Bapenda, penunggak pajak
dari tahun 7997-2012 sangat
tinggi. Piutang yang diterima
pihaknya dari KKP mencapai
Rp 229.5 1 5.595.55 1 (Rp 229,5
miliar lebih). Dengan piutang
sebanyak itu, pihaknya ber-
harap pemutihan ini bisa mem-
berikan solusi bagi mereka
yang ingin membayar pajak.

Dijelaskan, saat membayar
pajakwarga hanya perlu mem-
bayar sesuai sertifikat tanpa
harus membayar denda. Denda
dihapuskan denda, sehingga
tidak lagi memberatkan war-
ga qaqtjembayaran pajak.

199 1-2012
"lni khusus data mereka yang
piutang saat KKP. Penunggak
pajak dari tahun 1991-2072:
ungkapnya.

Untuk membayar pajak,
warga cukup datang ke bank
atau ke Kantor Bapenda Kota
Denpasar dengan membawa
surat yang diperlukan. "Mereka
tinggal bayar aja, yang jelas
tidak ada denda, ini pemutihan
jadi kami harapkan masyarakat
yang memiliki tanah atau ban-
gunan yang belum bayar pajak
dari 1997-2012 bisa tinggal
membayar biaya pajak saja,"
jelasnya.

Sementara untuk tahun
2013-2079, kata dia, penung-
gak pajak masih tetap dikenai
bayar denda sesuai ketentuan.
"f ika kedepannya pemutihan
ini dapat mengubah angka
piutang, maka akan dilanjut-
kan dengan pemutihan untuk
tahun 2013-20L9." kata Dewa
Semadi.

Terkait piutang yang tinggi,
kata di4 pihaknya sudah terus
berupaya melakukan sosial-
isasi, sehingga piutang yang
sebelumnya mencapai Rp
229.515.595.551 (Rp 229,5
miliar lebih), kini sudah men-
jadi Rp 775.852.444.a2a (Rp
175,8 miliar lebih) sampai
dengan 31 Desember 2019.

Kata Dewa Semadi, proses
pemutihan tenggang waktu-
nya cukup lama yakni selama
tiga bulan dari 2 fanuari2020
sampai 31 Maret 2020 men-
datang. Dengan panjangnya
waktu pernutihan, pihaknya
berharap penunggak pajak bisa
mendapatkan waktu untuk
proses pembayaran. "Pem-
bayarannya gampang cukup
membayar ke bank saja atau
ke Bapenda langsung. Selain
memberikan pembelajaran
wajib pajak juga sebagai per-
tumbuhan Pendapatan Asli
Daerah," pungkasnya. 6 mis
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Bypass aglil
Dilengkapi Pa gDipta

* Semrawut, Kab I PLN dan
di Ubud ak

Tahun 2020, ialan bypass
Dharmagiri Gianyar akan di-
tata sebagai persiapan stadion
Kapten I Wayan Dipta di Desa
Buruan, Kecamatan Blahbatuh,
Gianyar; dipakai lokasi pembu-
kaan Piala Dunia U-20. falan ini
akan dilengkapi patung Pahla-
wan Kapten I Wayan DiPta.

Hal itu diungkapkan Bupati
Gianyar Made MahaYastra, Kamis
(2/1). Kata dia, penataan dengan
trotoarisasi di kiri-kanan sepan-
jang falan Bypass Dharmagiri,
dari Taman Kota GianYar - Desa
Buruan, Blahbatuh. "falan ini
sekitar 2km. Ditargetkan selesai
tahun2021l' jelasnya.

Taman median juga ditata Yang
di tengahnya dibangun Patung
Kapten I Wayan DiPta. Patung ini
sekalieus sebagai ikon stadion
vans le'takknva di sebelah selatan
tt"d'ion. ketika baru tnemasuki
jalan Baypas Dharmagiri.' 

MenuiutnYa, Penataarl initidak
lepas dari aturan FIFA, di sekitar
stadion ridak boleh ada Parkiran.
Hanya boleh diPakai Pelalan kaki'

fadi parkirannya iauh dari stadion'
i'ara suporter nantinYa harus ber-

ialan sekian kilo meter menulu
itadion. Dikatakan; trotoar ditata
dengan bahan batu alam. Target-
nva tahun 2021 selesai.' Sementara itu, kabel-kabel in-
stalasi PLN mauPun Telkom Yang
semrawut di kawasan wisata
Ubud akan ditanam' Tidak hanYa

merusak Pemandangan, kabel
tersebut iuga keraP menjadi
oenghambat bila ada haiatan
Luaiva seperti Palebon di Ubud'

Bupati'Gianyar I Made Ma-

havaitra mengakui rencana
rnJn"n"t kabefdi Ubud sudah

itdi r,v"."n" sejak lama' Dalam

ireriode kePemimPinannYa kini'
MahaYastra oPtimis rencana
itu teiwulud. Kabel-kabel akan

di
sus di rwah tanah dengan ke-

L,5 meter lebar 1 meter.da
Aan ran proyek ini Rp 12

ari APBD Gianvar 2020.miliar APUD Glanyar zuzu.
n kanel ini dari Catus

Pata afau depan Puri Ubud ke
timur lsampai Patung Arjuna,
Desa Seliatan i' katanya kepada
awak lnedia, beberapa waktu
lalu. i

Kafa Bupati Mahayastra,
t.

pengdrjaan proyek ini dilaku-
kan pada malam hari dan bila
sudah menjelang pagi distop.
"Dikerjakan malam hari saja,
sehingga tidak mengganggu
wisatawan dan lalu lintas saat
siangi'katanya.

Diakui, penanaman kabel di
sepanjang jalur tersebut sudah
menjadi cita-cita sejak lama. Se-

bab jalur tersebut menjadi akses
untuk hajatan budaYa terutanra.
palebon Puri Ubud Yang selalu
menjadi perhatian wisatawan
yang ke Ubud.

D"iakui, setiaP ada hajatan
lebon, kebel dari catus Patapalebon, kebel dari catus Pata

iJbud ke timur itu harus diPu-Ubud ke timur itu harus cliPu-
tus dalam kurun waktu cukuP
lama. Kondisi ini tentu memberi
problem untuk sejumlah Pemilik
ikomodasi di kawasan itu. "Ya

kalau hotel besar tidak masalah
listrik dimatikan, mereka PunYa
listrik cadangan. Kalau akomo-
dasi kecil akan merugi' Karena
stok makanan sePerti daging dan

sayuran yang tidak didinginkan
bisa rusak," katanYa"

BuPati juga mempertlmoang-
kan tingginYa anggggl memutus
kabel uii:lisatu liali halatan buda-
ya. " Penanaman kabel ini Penting
unuk meniaga kenYamanan dan

kelancaran-di Ubud, " imbuhnYa'

Khusus untuk wilaYah Kelura-
ftrn UUua clan Desa Peliatan, dia

mengaku akan menata Pedestrian
berbihan Sxgu xl2rn. 6 nvi
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Telkom
GIANYAR, NusaBali

n Ditanam
tkan pada tempat khu-
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HuianDeras,AtapKelas

SMPN I BaturitiAmbruk
ungkapnya, Kamis (2/1).

Ditera ngkannya, yang am-
bruk tersebut adalah a tap
kelas VIII C dan D. Atap yang
ambruk berada di ladr;i ti
Sedangkan bangunan lantai
I yang diperuntukkan kelas

siswa sudah mulai sekolah, un-
tuk sementara pihaknya akan
memindahkan siswa belaiar di
ruang laboratorium komputer
dan laboratorium IPA. "Per
kelas ada 32 orang, kebetulan
kami menerapkan kurikulum

VIII A dan B tidak terdamoak.
"ladi bagian kap bajanya yang
ambruk total karena tidak kuat
menahan, akibat huian deras
yang teriadi belakangan ini.
Untuk tembok dan kaca masih
utuh," tutur Suastika.

Dia menambahkan gedung
tersebut adalah bangunan ta-
hun 2007 bantuan dari komite.
Beruntung saat kejadian siswa
sedang libur. "lni bantuan
komite tahun 2007," katanya.

Karena pada 6 Januari 2020

baikan belum, namun akan
diaiukan terlebih dahulu. Tadi
pak kadis mengatakan sedang
berusaha membantu, mudah-
mudahan pengajuan anggaran
bisa disetuiui," tandas Suas-
tikil 6 des

Atap kelas Vlll C
dan D SMPN 1

Baturitiambruk
total, Rabu (1/1)

sore. Untuk
sementara siswa

belajar di ruang
laboratorium

komputer dan
laboratorium lPA.

TABANAN, NusaBali
Bangunan SMPN 1 Baturiti

yang dialokasikan untuk kelas
VIII bagian atapnya ambruk
total pada Rabu (1/11 sekitar
pukul 17.40 Wita. Beruntung
saat itu siswa sedang libur
sekolah, sehingga tidak ada
yang terdampak.

Kepala SMPN 1 Batu riti
I Nyoman Suastika, men-
gatakan. peristiwa tersebut
terjadi pada Rabu sore seki-
tar pukul .17.40 Wita. Se-
belumnya wilayah Baturiti
memang diguyur hujan deras.
Atap sekolah ambruk diketa-
huj oleh petugas sekolah yang
kebetulan rumahnya di selatan
sekolah. "Didengar ada suara
gemuruh, sqtelah dicek ternya-
ta atap sekolah yang ambruk "

2013," tegasnya.
Kondisi ini sudah semDatdi-

laporkan ke Dinas Pendidikan
Tabanan. Bahkan keDala Dinas
Pendidikan. BPBD 

-Tabanan.

polisi ataupun camat sudah
'turun ke lokasi. "Rencana per-
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RampungkanAuditorium, V
SiapkanAnggaran Rp 3,6 Miliar

GEDUNG auditorium di kawasan civic center fumkab Jernbrana, Jalan lvlavor
Sugianyar l, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kamis 12/1).

Sesuai rencaha, sambung An-
tara, pembangunan gedung audi-
torium di bekas arealpersawahan
yang berdekatan dengan rumah
jabatan (rumiab) bupati dan
rumjab wakil bupati, itu ikan di-
jadikan tempat pertemuair indoor
yang melibatkah banyak orang.
Kapasitas gedqng auditorium
yang dibangun di tengah-tengah
lahan seluas sekitar t hektare
ini bisa menampung sekitar 500
orang. "Untuk pembangunan
tahap lll, ya kami target sudah
rampung tahun ini. NanS untuk
pengelolaannya, akan kami se-
rahkan ke OPD terkait. Biasanya
dikelola Bagian Umum," ujarnya.

Sementara Blupati Jeqrbrana
I Putu Artha, dalam jumpa pers
akhir tahun lalu, mengatakan,
selain untuk pertemuan, gedung
auditorium yang pibuat megah, itr.r
rencananya juga akan disf wakan
untuk acara resepsi perdikahan.
Selain itu juga disediakan tempat
untuk menggelar olahraga indoor,
seperti yoga, pencak silat, dan
lainnya. "Itu kami siapkan kalau
ada masyarakat yang mau nyewa
gedung untuk resepsi, biar tidak
pakai Cedung KeseniaU Bung
Karno dan Ge{ung M endopo
Kesari. Karena k+lau di Mendopo
Kesari, tidakada parkir, dan tem,
patnya terbatas. Kami siapkan
auditorium itu biar ada tempat
yanglebih representatii Nanti ka-
lau ada hujan, bisa juga dijadikan
tempat apel, dan acara-cara skala
besar," ucapnya.l& ode

NEGAM, NusaBali
Pembangunan gedung audi-

torium di kawasan ciyic center
Pemkab Jembrana, Jalan Mayor
Sugianyar l, Kelurahan Dauh-
waru, Kecamatan lembrana, akan
kembali dilaniutkan di 2020 ini.
Dalam pembangunan tahap III
yang sekaligus menjadi pemban-
gunan tahap akhir menyangkut
pekerjaan mekanikal dan elektri-
kal (ME) serta laniutan penataan
landscape di areal auditorium, itu
disiapkan pagu anggaran sebesar
Rp 3,6 miliar.

Kepala Bidang (KabidJ Cipta
Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (PUPRPKP)
Iembrana I Ketut Antara, seizin
Kadis PUPRPKPlembrana I Way-
an Darwin, menyatakan meski
bangunan utama dan penataan
sebagian areal sekitar telah ram-
pung dilaksanakan tahun 2019
lalu, pembangunan auditorium

itu belum dilourching. Pasalnya,
masih ada beberapa pekerjaan
yang akan dilanjutkan tahun ini,
untuk memfu ngsikan auditorium
tersebuL "Masih ada lanjutanyang
terakhir tahun ini. Kami siaDkan
pagu anggarirn Rp 3,6 miiiar,"
ujamya, Kami5 (2/1).

Menurutnya, pembangunan
tahap akhir ltu mencakup pe-
kerjaan ME, seperti pengadaan
AC, genset, Iampu, dan lanjutan
penataan landscape, khususnya
di sisitimuryang belum tergarap,
Sesuai rencaia, untuk penataan
landscape di Sisi kanan dan kiri
depan gedungauditorium ini akan
ditanami padi, "Nanti yang di de-
pan itu akan ditanami padi. lGmi
buat konsep per sawah untuk
mempercantilt areal sekitar. Sama
sep€rti yang ada di Puspem (Pusat
Pemerintahan) Badun& kan ada
persawahan Juga. Kebetulan di
timur juga ada saluran irigasi,"
ucaDnva,
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Realisasi PAD Pajak u
Hanva Bg PersenJ

SINGAMJA, NusaBali berapa lama," kata dia.
PendapatanAsliDaerah(PAD) Selain itu pajakpenerangan

lGbupatenBulelengdaripajakta- jalan,hiburan,4ineralbukanlogam
hun2019initakmemenuhitarget. dan batuan serta reklame juga
Sebanyak 11 sektor pajak yang belumdapatmetnenuhitarget.Ter-
menjadi pendapatan beberapa di masukpajakho[elyangterakhirter-
antaranyamerosotjauh,sehingga catatcapaiannyahanya 85 persen.
realisasi hingga akhir tahun 2019 Dari target Rp 33 miliar lebih baru
hanya 89 persen.Data Badan tersetor ke khas daerah sebanyak
KeuanganDaerah(BKD)Buleleng Rp 28 miliar. Capaian pajak ini
di tahun 2019, penerimaan pajak juga disebut Sugiartha sebab dari
dari 11 sektor pajak sebesar Rp penurunankunjunganwisatayang
174.650,000,000. Hanya saja di menginapdihotelwilaphBuleleng.
akhirtahunlalujumlahpajakyang Meskr ut..nikian, tiga jenis
terkumpul Rp 155.758.068,233. pajak lain menunjukkan capaian
Jumlah itu terakumulasi dari seratus persen bahkan lebih. Sep-
sebelas jenis pajak yang meliputi erti pajak air tanah menunjukkan
pajak hotel, restoran, hiburan, re- angka 100,03 persen, Pajak Bumi
klame, penerangan jalan, parkir; dan Bangunan Pedesaan dan
air tanah, sarang burung wallet, PerkouanIPBBP2)dengancapa-
mineral bukan logam dan batuan, ian 108,05 pelsen dan Bea Perole-
PBB P2 dan BPHTB. hanHakatasTanahdanBangunan

Realisasiyangbelummencapai (BPHTBJ sebesar 112,40 persen.
target itu disebut Kepala Badan "Pada capaian PBB P2 padahal
KeuanganDaerah(BKD) Buleleng awaladakesangsiankarenacapa-
I Gede Sugiartha Widiada, Kamis ianpadabulanAgustusmasihsna-
(2/1) k disebabkan lima jenis gat rendah ternyata masyarakat
pajak yang capaiannya di bawah membayarkan pajaknya di detik-
85 persen. Bahkan yang terendah detik terakhir batas waktu h,ingga

ada pajak parkir hanya tercapai melampaui target," kata mantan
42,94 persen atau Rp 73.225:600 Kabag Humas dan Protokol Pem-

.daritargetRp170.516.500."Paiak kabBulelengitu.
parkirmenurun karena perusa- Dengancapaianditahun2019
haan seperti supermarket yang yangbelummaksimal,dirinyapun
besar di Buleleng beberapa ada mengaku kembali akan melaku-
yangmenurun jumlah konsumen- kan evaluasi untuk capaian target-nya-bahkan 

sempat vakum be- di tahun 2020 ini' 6l<23

f
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v Bupati Giri Prasta Minta FK2D Peka

Dengan Dinamika di WilaYah
BUPATI Badung I Nyoman masyarakat Badung' Dengan

Giri Prasta mer€,ingatkan Fo- jalan meningkatan kuaf itas

rum Komunikasi Kelian Dinas SDM yang meliputl bidang Ke-

(iXZO) ,ntuto seialu berbesar sehatan, pendidikan' adat

iiati dalam menjalankan tu- dan budaya' Serta peningkat-

poXsl ieOag"i Kelian Dinas. kan usaha ekonomi produk-

l"f itu."n-gingat memimpin tif dengan jala.n memberikan

masyarakat dengan beragam pelatihan kewirausahaan'

tepentingan darit<einginJn "Untuk itu saya perintah-

bukanlah-perkara gampang. kan kepada FK2D Kecamat-

FK2D dituntut untuk selilu an Abiansemal untuk ber-

pekadengandinamikayang sungguh-sungguh.melakukan

berxdmOaing di wilayah ma- pemetaan potensi di wilayah

r.g-titing] serta mening- masing-masing' Agar kede-

xatian tunlsi koordinasi de- pannya kita mampu menggali

nean pihak terkait sehingga dan menggerakkan roda per-

sJgala macam keluhan dan ekonomian di tataran masya-

peimasalahan yang muncul rakat bawah' Sesuai dengan

dimasyarakat bisa dicarikan amanat presiden memba-

solusiiengan cepat. Pene- ngun wilayah dari pinggir

gasan ters;but disampai- an maka saatnya perangkat

ian Bupati Giri Prasta didam- desa terbawah berperan ak-

pingi Camat Abiansemal I'B tif dalam membangun wila-

Mas Arimbawa saat meneri- yah masing-masing"' ujar Giri

ma menerima audiensi Fo- Prasta' :

rum Komunikasi Kelian Dinas Sementara itu I Gusti N$u-

Kecamatan Abiansemal, ber- rah Suwindra selaku Ketua

tempat di ruang rapat rumah Forum Komunikasi Kelian Di-

:uU.t"n Bupati-Badung, Ka- nas (FK2D) Kecamatan Abi-

mis(2/t). ansemal melaporkan' acara

f"Oin tanjut Bupati Giri audiensi dilaksanakan da-

Prasta mengatakan Pemkab lam rangka memperkenalkan

Badung konlisten dan pu- pengurus baru FK2D yang di-

nya xoisen besar dalam upa- rangkaikan acara temu kenal

yameningkatkankesejah- denganCamatAbiansemal

,teraan personal dan komunal vang baru'

PihaknyaJuga menambah- au sblama ini kepada FK2D

kan selaku ujung tombak pe' Kecamatan Abiansemal se-

rangkat pem-erinlah terbawah kaligus mohon petunjuk ber
ingin meminta petunjuk dan kaitan dengan tugas-tugas

arihan dari Bupati Badung kaml selaku pelayan masya-

agat FK2D mampu nienga- rakat," imbuhnya'

*il ,"rt. melaksanakan ke- Pada kesempatan tersebut

bijakan dan programtprogram Bupdti Gid Prasta juga mem-

ying dicanangk-n Pqmda Ba- berikan dana Rp' 50juta un-

OuG. program yang dimak- tuk mensupport kegiatan

sudlerutama dalam upaya operasional FK2D Abianse-

meningkatkan kesejahteraan mal, guna memaksimalkan

masyarakat fungsi komunikasi dan ko-

".(ami juSa menydmpai- ordinasianggotanya dalam

kan rasa teiimakasih seca- rangf<a memberikan pelayan-

ra langsung kepada Bupati an tdrb-aik-kepada masyara-

_ atas-s-egale gerhatian beli- kat dqsa.(qdy1g!9)

BUPATI GlRl PRASTA didampingi camat Abiansemal

ig ttlur Arimbawa paf menerima menerima audiensi Forum

rorrnituii Kelian Dinai Kecamatan Abiansemal, bertempat di

ruang iapat rumah jabatan Supati Badung, Kamis (2/1)'
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Hanya masih
lD Tabanan,"

irigasi sebesar Rpb miliar tebrtr. Ane_garan pusat ini direalisasikan di tuiu"h
kecamatan. Hal itu sesuai propo.ul vu.ediajukan sebelumnya.,'ittaiin ;";,;;;;
l-lokumen Pelaksanaan Anggaran tOFildari DPRD Tabanan. Ada b"pakuiya"i

ucapnya.
. Selain peng-usulanke pusat, pUpRpKp
Juga mengajukan {ujuh paket perbaikan
lngasr melalur dafa AptsD. Usulan itu
r,ersebar dl_empat kecamatan, yakni Su_
DaK renatahan Keoamatan penebel. pem_

|algunan irigasi di Subak C"pikl b;;;
raJen, Kecamatan penebel. perbaikan
lalurgn. irigasi Subak Cau Beiayu, D;;
Uau Belayu, Kecauratan Marea, perbai-
Ir_an saluran irigasl Subak Desa Kuwum.
Kecama_tan Marga. perbaikan jaringan
lrrgasr daerah irigasi Gunung Subamia.
Kecamatan Tabanan dan perhaikan

i + -rs*1L_"; ru."i dfil 3 J'i f; :: fl il5Air PUPRPKP Ka6upaten Tabanan i.il
Ke_tut Sri Artini, Kamis (9/1) kemarln.

.Lanjut dikatakannya, iehabilitasi
1a]g_ran irigasi yang diusulka" Iewai
L,AK. seperti di Kecamatan Baturiti.yakni irigasi Apuan, Kecamatan K;di;i
ch daerai irigasi Senapahan, Kecamatan
Selemade_g Barat di daerah irigasi Wa-
lagiri, Kecamatan Marga didaerair
irigasi Sasih, Kecamatan p"u""U"f Ja!"uiiirigasi Merta. II, Kecamatan pupuan
qaeran rrtgasl puyungan, Kecamatan
S_elemadeg Timur irigasi yeh Matan.
Kecamatan Selemadeg Barat irieasi yeh

jaringan irig-asi di ldaerah irilasi Su
Danggutan KecamNtan Kediri. .'Usu
melalui APBD Ta$anan itu sebesar
1 .540.000.000 maslh diproses," katar
. Artini menam\ahkin, usulan rbarkan maupun rehabilitasi dilaku-.
karena di masing-masing subak I

ladr kerusakan. S{bagian besar aki
P9l_"9!u alam. "Yfng kita usuikan
l]]!!BKP adalah $ro-posal. Setar
PUPR-PKP yang menindaklanjuti,

(kmb28)
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l),1' Tarif Penyeberangan
DanauBaturNaik

BANGLI, NusaBali pemanfaatanjasapenyeberan-
-"i".ii""gr.utan wisata qro- ' lan, "Pemandu wisata sempat

tor'ul"iJilinau Batui, Ke- Eertanya kenaikan tarif ini'
camatan Kintamani, elngfi mereki bisa menerimqnya-i'

;;lk *t"[ i lunu"ii zoto' ylg-k3P Ketut Nasta' Kamis

ii""iitJt i"tribusi ."ng"tu 1071;'Seuetumnya' tarif urt-

i;;;;;;; D".i"rt ip"ia"1 iuit wisatawan domestik Rp

i{;;;; s-tirtun zois t"n'- 49e'e00' naik menjadi.Rp

i"".e^i"t.iui;Ji p"t"y"n"n tt"- 601'000' Wisatawan asing

pelabuhan' Peningxatan tarif sebelumnya -!q 5L4'900' naik

iri.^"ka" aiimbatgi dengan menjad-i Rp 633'000'

il"I't;; p"t"v"n""n dan-ke- rarij-u$y|.1::ilc^,t:::T;

Dinas Perhubungan Bangli, I
Gede Redika mengatakan, den-
ean adanya kenaikan tarifakan
iiirnuanii a"ngan Peningkatan
sarana prasarana Pelabuhan'
Salah satunYa dengan merevi-
talisasi pelabuhan'

Gede Redika mengatakan,
tarset retribusi Pelabuhan
tahin 2019 sebesar RP 48

iuta, terealisasi RP 36.777.000'
Sedangkan target untuk ta-
hun 2020 sebesar RP 56 juta'
"Mudah-mudahan kami bisa
mencaPai target, bahkan bisa
melebihi target Yang dlcanan-
gkan pemerintahi' haraP Gede

il"lrt;; p"t"y"n""n dan ke- Tarif untuk 2 orang penum-

lenskapan sarana prasarana. Pan-g-gqT^estik sebelumnya
^'' t?il5tl ifii p"r"vt""" r"t- itp-i19'^oo.o' naik meniadi Rp

niq fllPTl Penvebrangan Da- 625'000 dan untuk 2 orang

""" ri",r'. 
i x"'tuiN"t?, ."n- wisatawan asing sebelumnya

;;;"d;l;;ai[an tarif tldak Rp-s+6.00! naik menjadi Rp

?;ilh'il";;agi.utt terhidap 6^85' 0 0 0' Terpisah' Kepala Redika. 6 esa

rl
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Drp et uni ang Lagi

lAlrllrltllll"' pesanan dari siapa pun untuk saanterkesangarrJang,Astawa pertama kali ditahan. Meskisambunsan darihat 1 T."i"n:li:J:::ilt5;;'"";3 1",*-*::::l1'.{y_ *l;i i""".s*,,1ni ser, Arivaninssih,m ffii:fi{t{:"f,:i#:",*lt lg{qT:,Hffi:*,Iil r# B:f"?Tt'flt"fu:perannva sedang dida.rami ridak ada yang menekan yak- n;ir?""iiil:;Jl-T:;,T:il ff#:.'ffi*,:'# $X:rt;1:jaksa. Salah satunya adalah sai,sergahnya. gan hasil ontimit rlarino,to L.;_..,.^ :--_^ _- r r

Ditegaskan Astawa, dengan petunjuk untuk kpmi dalami,"
adanya Pasal 55, secara hu- iukasnyd." 

l

kumpidanaartinyaperbuatan Ditambahkan,, pihaf yane
dilakukanlebihdarisaruorang. sudah meng"*{ilitun lu.,[
Selanjutnya tinggal mencari yaitu mantan kabr keuangan
perannyamasih-masingpihak mengembalikan Rp 102 juta,
terkait. Yang membedakan mantan perbekel mengemba-
hanya perannya. Siapa pelaku likan Rp g,5' jutal dan 

-[enda-

utama, turut serta, atau ada hara mengembqlikan Rp la6
yang men)'uruh. Untuk perka- juta."Mereka yan! terlibat me-
ra ini, tersangka Ariyaningsih nikmati atau terlibat itu akan
dinyatakan sebagai pelaku kami akan perdalam,,,tandas
karena memenuhi semua un- Astawa.

mantan Perbeker i"*;'.:;i "t;"#i:1J""-* 
fly1ll"* g:,:l;:1,:i:'fri:r11i';:i iiilf ifflil*ltim;:TiKlod yang saat ini 919uk sih, pihaknya lemUalimeri_ lilahpriaaaturruirit,.,. l- saat menjawab pertanyaansebagai anggota DpR-D Kota pe.panla'j penahanan. pi- Astawakembaripeyakifrkan, koranini.Denpasar I Gusti Made.wira hatnyalugi tengah berusaha butr*a ada pihaft tliniyu.rg ,.Kami tidak mengajukanNamiartha atau vang karib -".,y"-p"u.nakin dakwaan. ,"i-rru.. ir"ili.{p:;i#r" penahanan,, kata pengacaradisapafikNami' Bakaladanya neniananya-pekan depan s"uugarupu-asidaiperaaam. Ariyaningsih. Ditanya kemu-calon tersangka baru itu ber- berkas atan aitimpatrkan te pirrur."v; juga aftai -Jih", ngkinan adanya tersangkadasar Pasal 55 ayat (l) ke-l pengadilan' perkembangan 

flersidangan. baru jika merujuk pasal 55KUHP yang dicantumkan da- Dalam dakwaan primer, pi- bisa saya ,iut liaungi 8"r.- KuHB Budi mengatakan akanlam dakwaan' Pasal 55 KUHP haknya -"*-u:11-q Pasai 2 langsung ada spfindit-lrrrtrrr menungguperkembangandariinimengaturtentangperbua- juncto pasar rB uu tipiko. teringk"a il:;;il&"i"r, kejaksaan.tan pidana yang dilakukan juncto pasal 55 ayat (tjte-i 
"o"irfiurp.inlinil*r.'"t' Sementara itu, Ariyaning_secara bersama-sama atau IKJHP iuncto easai o+ ayat (t) r".t"i, pJ"s";;;; ,""g sih mengakui memakai uanglebihdarisatuorang' KUHP. Sedangkan aut*uu" t";.,rnrun pihak, Astawa ApBDesDauhpuriKlod.Dika-'Akan ada tersangka baru subsider PasaliiunctoPasalls -"ny"uut trit itu tidak bisa takan, jumlah uangyang di-selain bendahara' saya yakin, uUTipikorirznctoPasalssayat menghapuskantifidakpidana. pakai tidak tahu persis. Inibahwa ini (tersangka) lebih (l) ke-l rejuv iurrtoPasal 64 pengembalian .tang'hanya karena pembukuan keuangandari satu' Saya yakin akan ayat(t)KUHP.Sementaradak- menunjukkan ada itifad baik didesaamburadul..,sayaprib-ada tersangka baru' Siapa itu? waan lebih subsider dipasang dari pelaku. "pengembalian 

"air"a"i, t"-ua'likan np r+oTunggu nantii' tegas Kasi Pid- Pasal B UU Tinjkor. - 
- 

uang juga menjadisalah saru j,rt*-S"y"'^e.r!l,,,Uuf ita.sus Kejari Denpasar I Nengah Ditegaskan Astawa, dengan p"tri;,rf 
-1rnt"t g-iauru*f uang yang sudah saya pakaii,Astawa didampingi Kasi Intel adanya pasal 55, secara hu- iukurrryu. ', ', , jelaiv"." - -

IGN Agung Ary Kesuma di- kumpidanaartinyaperbuatan Ditambahkan,, pihal yang Namun,berdasarpenghitun-
wawancarai usai pelimpahan. dilakukan lebih dari satu orang. sudah meng".n{diurr uu.rg gan Inspektorat Kota DenpasarKapan diumumkan? "sece- selanjutnya tinggal -".rcaii yaitu manta-n kaLr keuangan iaa aana sebesar Rp 270 jutapatnya,pastikamiumumkan. perannyamasih-masingpihak mengembalikan'Rp 102 jJta, yang tidak bisa diperranggu-
Yang jelas, tersangka baru terkait. Yang membedakan mantan perbekel mengemba- ngjiwabkan, Ariyaningsihpasti ada, harus ada karena hanyaperannya. Siapapelaku likan Rp 8,5' jutai dan"Qenda- , mengaku tidak tahu siapa
ada Pasal 55," imbuh Asta- utama, turut serta, atau ada hara mlngemu{imn ilp l+o i r+ju v:u"s-;"k;i. Kerugian
wa. Kembali ditanya tentang yang menyurutr. Untuk perka- jutal'Mereka yan! terlibat m"- ,e-b"iu, [p 270 juta itu masih
potensi adanya tekanan poli- ra ini, tersangka Ariyaningsih nikmati atau-terlibat itu akan diselidiki dan dicari orang
tik dari pihak lain, Astawa dinyatakan sebagai pelaku kami akan perdalam," tandas yang menikmati. ,,yang sayi
menyebutpihaknyabekerjakarenamemenuhiSemuaun-Astawa.
berdasar bukti dan fakta. surdelik. Dilainsisi,Ariyhningsihyang -umayangRpi70y.,tuitrrrnu_
laksa tidak berpolitk dalam Disinggung apakah ada ken- dijemput dari LapaJrhusui sih dicari lugi ait"i.,rrrri lebihmenegakkanhukum. dala, sehingga dalam mene- PerempuanDenpasaq,itutidak dalam, masih diselidiki lagii'
rljuSqqelqbanlaht!d1!t!a_ gPlqggglgqbaru \91ak lagi tampil polop seperti saat i4qrbul4yq. (sqrylpit)

Anyaningsih Segera Disidangt 
""Tersangka Lain Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam

pelimpahan tahap dua kemarin, dia
dida.mpingi pengacaranya putu Bagus,
Budi Arsawan.

Yang menarik dari pelimpahan Ari_
yaningsih kemarin yaitu peluang
terseretnya tersangka baru semakii
terbuka lebar

) Baca Ariya4ingsih... Hel 7

Berpeluang Terseret

Disinggung apakah ada ken- dijemput dari Lapas Khusus
dala, sehingga dalam mene- PerempuanDenpasaq,itutidak
gplqggglgqbaru \91ak lagi tampil polop seperti saat

DENPASAR, Radar Bali _ Mantan
bendahara Desa Dauh puri Klod, Ni
Luh Putu Ariyaningsih, yang ditetap_
kan sebagai tersangka dugaan korupsi
dana APBQes men jalan i.pelinlrahin

lulup 11u: Atau pelimpahan barang
bukti (BB) dan tersangka di Kejari
D.enpasar, kemarin (9/1). Iaksa peny_
idik menyatakan berkas perkara pei_
empuan 33 tahun tersebut sudah p_21
alias lengkap
Selanjutnya jaksa penyidik menyer_

ahkan Ariyaningsih pada jaksa penun-
!u!qntum (IPU) untuk dilimpahkan ke
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Tahun2020, anggaranRpB00 juta
Bahwa Pemkot Denpasar untuk

menata sungai yang melintasi jantung
kota. Tentunya hal ini dilaksanakan
sebagai upaya berkelanjutan untuk
memberikan nuansa indah dan
edukasi terhadap masyarakat untuk
ikut aktif menjaga kebersihan sungai.

"Sejak awal dilaksanakan, penataan
, sungai ini merupakan upaya pemkot
Denpasar untuk memperindah dan
mengedukasi masyarakat untuk aktif
menjaga kebersihan sungaii' ujarnya.

Dayu Tri Suci menambahkan bahwa
penataan ini merupakan komifrnen besar
WaIi kota dan Wakil Wali kota Denpasar
untukmenaa sungai secara berkelanjutan.
Tennnya secara berkelanjutan sungai di
Kota Denpasar akan terus ditata secara
keseluruhan dan bertahap sesuai dengan
kemampuandaerah.

"Tentunya hal ini akan dilaksanakan
secarabedcelanjutandanbertahapsehing
nantinyaseluruhsungaiyangmelinAsiKoA
Denpasar dapat tertata rapi dan mampu
memberi edukasi masyarafat unnrk tidak
membuang sampah ke sqngail' jelasnyd"

Sebelumnya, Pemkot Denpasar juga
membuat proyek Tainan Lansia di
kawasan Dam Oongan yang diberi
nama Taman LilaUlangun danTaman
di kawasan Tukad Badung, Banjar
Buagan. (feb/yor)

GiliranTukad
LobongDitata

DENPASAR, Radqr Bali - pemkot
Denpasar masih tergila-gila dengan
program penataan sungai. Setelah
menata beberapa sungai, program ini
berlanjut ke sungai-sungai lainnya.
Di antaranya Tukad Lobong di Desa
Sumerta. Selain itu, Tukad Badung
dan Tukad Tag-tag yang sudah ditata
tahun-tahun sebelumnya, pada tahun
ini dilanju&an penataan.

I(abid Sumber DayaAir Dinas PUPRIOta
Denpasag IdaAyuTriSuci saatdikonfirmasi
Kamis (9/1) menjelaskan, adapun tiga
sungai tersebut sedianya akan dimulai
penataannya di tahun 2020 ini. Yakni
Tbkad L,obong Desa Sumerta yang akan
dilaksanakan penataan sepanjang 200
metdr dengan anggaran Rpl,4 Miliar.
Tbkad Badung lanjuan yalcri dari Taman
Ifumbasari ke utara sepanjang,l00 meter
dengan anggaftm Rp2,9 Miliar. Dan lang ,
ketiga adalah Tbkad Tag-Tag yang akan
ditata dengan menambahkan konsep
anjungan sekitar 6l Inete! dengan

t,(
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Bupati Target 100 KJn Jalan
Terhotmix di Kintamani

s s{F/CI Anggaran Dialokasikan untuk perbqikan [traran
BANGLI, TRIBITN B/ILI - Program hotmix
masih menjadi prioritas Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (PUpR perkim) ta-
hun 2020. Program andalan bupati Bangli
itu bahkan dialokasikan 60 persen lebih dari
total anggaran ke$atan.

Kepala Dinas PUPR Perllm Ban$i, I Wa-
yan Suastika, Kamis (9/l) menJelaskan,
anggaran kegiatan bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) Regular, serta DAK
Penugasan. Untuk DAK Reguler, dari total
anggaran Rp 26 miliar digunakan untuk ke-
gatan di figa bidang. Yakni bidang cipta kar-
ya, bina marga, dan Perkim.

"Demikian pula dengan anggaran yang
bersumber dad DAK Penugasan. Dari total
anggaran sebesar Rp lg miliar, juga digu-
nakan untuk tiga bidang tersebut," ucapnya
didamplngi Sekdis PUPR Perkim Bangli, I
Made Soma.

Suastjka membenarkan jika sebagan be-
sar dari total anggaran tersebut, dialokasi-
kan untuk bidang bina marga. Seperti dana
yang bersumber dari DAK Reguler, Suastika
mengatakan, Rp 2l miliar di antaranya un-
tuk kegatan peningkatan jalan dan hotmix.
Sedangkan pada DAK Penugasan, Jumlah
anggaran yang dialokasikan ke bidang bina
marga sebesar Rp 9 miliar. "Artinya 60 per-
sen lebih dari total anggaran tersebut dialo-
kasikan untuk kegatan di bidang bina mar-
ga," katanya.

Suastika menyebut, alasan lebih banyak
anggaran dialokasikan pada bidang bina
marga, lantaran masih banyak Jalan yang
belum mendapat penanganan. Seperti di
Kintamaid, hampir 200 kilorneter ruas jalan
belum terhotmix. "Dengan total anggaran
Rp 30 miliar di bidang bina marga, otomatis
ada 100 kilometer ruas jalan yang terhotmix.
DAK ini difokuskan bagi jalan lintas kota,
dalam hal ini kita perlebarjalan yang ada di
wilayah Tenten, Kintamani - Glagah Linggah
- Lembean - langgahan karena tembus ke
wilayah Gianyar," ucqpnya.

IWAYAN SUASTIXA

TRIBUN BALU FREDY MERCURI

Dikatakan pula.,tahun 2020 pihaknya
akan mulai mempelbaiki tanggul Munduk
Bebengan di wilayah Banjar Tegallalang,
Kelurahan Kawan. Jebolnya tanggul a-kibat
hujan deras pada Maret 20lg lalu itu, meng-
akibatkan 100 hekter lebih lahan pertattian
di Subal< Gede Tampa Anggaran mengalami
kekeringan. Untuk perbaikan tanggul, Suas-
tika menyebut angfiaran yang dialokasikan
sebesar Rp 3 miliar.

Selain itu, pihaknya juga akan menyele-
saikan dua pembangunan jembatan yang
nunggak. Di antaranya Jembatan Belancan-
Bukih. serta Jembatan Metra-Kedui. Total
anggaran yang diplot untuk penyelesaian
dua jembatan ini sebesar Rp 6 miliar.

"Untuk Jembatan Metra - Kedui anggar-
annya sebesar Rp 4 miliar lebih. Sesuai la-
poran, kegiatan ini baru selesai 50 persen.
Sedangkan Jembatpn Belpncan - Bukih,
anggarannya sebesal Rp 2 tniliar lebih, de-
ngan total kekurangan pembangunan 20
persen. Anggaran ini bersumber dari DAU.
Untuk pelaksanaan, nantinya akan didahu-
lui dengan pengecelCan ulang ke lapangan,
jika hasilnya ada kerusakan bisa saja ang-
garan tersebut berta&bah," Jelasnya. (ner)

t,t
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V Tabanan Anggarkan Rp 5 M
untuk Rehabilitasi Silbak

r Ada Sembilan proyek di Tujuh Kecamatan

TABAilAN, IRIBI'III BIILI .
Pemkab Tabanan mendapat
kucuran dana Rp 5 nriliar le-
bih dari Pemerintah pusat
melalui Dana Alokasi Ktrusus
(DAIO. Anggaran tersebut se-
suat usulan perbaikan saluran
irigasi sebanyak sembilan pa-
ket di tujuh kecamatan unhrk
menjangkau area subak se-
luas 8O0hektare lebih. Namun
saat ini posesnyabelum ram-
pung karena menunggu Do-
kumen Pelaksanaan Anggaran
[DPA] dadDPRDTabanan.

Data dari Dinas Peke{aan
Umum, Penataan Ruang, pe-
rumahan dan Kawasan per-
muldman (PUPRPIG) Taban-
an, sembilan paket tersebut
tersebar di tujuk kecarratan.
"Usulannya ke pusat melalui
DAK ada sembilan paket ke-
giatan rehabtlttasi Jarlngan
irigasi. Sebelumnya sudah di-
usulkan tahun 2019 ke kami
di PUPRPI{P Tabanan," ujar
Ibbtd SDA Dinas PUPRPKp
Tabanan, Ni Ketut Sd Arfini,
Itunls (9/l).

Artinimelanjutkan, usulan

PAKET
PERBAIKAN

. lrigasi 2020
* lrigasi Wanagiri 35 hektare

dan Yeh Bakung 22 hektare
di Selemadeg Barat

+ lrigasi Puyungan 64 hektare
dan Dangin 90 hektare di
Fupuan

* lrigasi Yeh Matan 368 hekta-
re di Selemadeg Timur

* lrigasi Senapahan 90 hektare
di Kediri

e lrigasi Sasih 60 hektare di
Marga

* lrigasi Merta il 66 hektare di
Penebel

* lrigasi Apuan 27 hektare di
Baturiti

perbaikan ini sesuai deng;
usul,an perbaikan atau rehibi
Iitasi dari wilayah yang meng-
ajukan proposal perbaikan ke
PUPRPKP. Kerusakan te{adi
karena berbagai faktor dan
seba$an besar dari bencana
alan1

Setelah diusulkan, kata dia,
akan segera terealisasi karena
tinggal mem:nggu proses Do-
kumen Pelaksanaan Aprggaran
(DPd dari DPRDTabanan. Na-
mun usulan unhrk perbaikan
jaringan irigasi tak hanya ke
pu91t, melainkan juga diusul-

kan ke APBD Tabanan.
"lntinya sudah pasti tereali-

sasi di tahun 2020 tetapi ma-
sih rpenunggu DpAdari DPRD
Tabanan. Tapi untuk usulan
ke APBD Tabarnn masih be-
lum bisa dipastikan karena
masih proses," katanya. (mpa)

Edisi

Hal

:d.,mae , k*n-n
I 4
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Pawai Jadi "Highlight" pKB XLll

kurator di i pkad me-
nyeleksi yang Setelah
ditentukan pe*enf ng. panitia
pawai akan bil alih
untuk melakukan
ke lapangan.

_ "Dilapanganj
kan, terus diikuii
untuk memunculk
peluang realisasi a
bagus dan kemu

ouer I a p-ping a ntarkabupaten/
kota. Jadi semua memiliki
kekhasan ma.ing-ma.ing.;
[anoasnva.

^ 
RektorlslDenpasar I Gede

,rrya s.ugrartha mengatakan,
tema "Atma Kerthin dalam
paw.ai PKB dapat diaktual-
tsasrkan lewat dekorasi areal
Bajra Sandi dan panggung ke_
normatan dominan berwarna
p_utih, merah, dan hitam.
Kem.udian ad,a penjor sad
nertth. serta memainkan tiea
gamelan yakni Gong Gefle,
Semara.Pagulingan dan Jegog
secara b_ergiliran. Gamelai
rnr untuk memberi nuansa
keagungan, kelembutan, dan
keceriaan dalam menvambut
PKB XLII. Sebagai pembuka
pay3r. dapat ditampilkan
nasll rekonstruksi Legong
Sad Kertih. Tak ketin"ggal
lan. koreografi tema .'A*tira
Kerthi" dan garapan tematik
menggunakan propdrti ritual
pengabe_nan yang dibawakan
cl_uta kabupaten/kota se-Bali."Katau tema iru bisa dilihat
misalnya dari cerita, gerak-
gerak tari. alunan riusik,
komposisi musikal dan dari
warna. juga bisa mengesankan
oema, ularnya. (rin)

proposal

laqesgrirtuf trm

D garanny4 Rp2 Mitiar

"Padahal, ruang d,an euent
pawar.rtu menjadi perhatian
seturuh dunia. Ada tamu pent_
ing termasuk presiden RI,
duta besar, konsulat hadir.
Perhatian media juga ada di
flana,. ctan nbuan masyarakat
tl.all_luga menyaksikan itu,'.
$ar Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali I Wayan .'kun.'
Adnyana saat membuka Worft_
shop Aplikasi Tema pKB )(LII
Tahun 2020 "Atma Kerthi:
Penyucian Jiwa paripurna.'

?gl"T-F.y" Seni di Gedung
Crtta. Kelangen ISI Denpasar,
Kamis (30i t) kemarin.

-_ 
Mulai PKB XLII tahun ini,

Kun memastikan pawai tidak
hanya berjalan akurat dari
sisi waktu dan disiplin men_
erjemahkan tema. tetapi juga
ofsol(ong pendanaan dengan
stema pencrptaan seni. Dalam
hal ini, Pemprov Bali berkon_
tribusi mendanai kabupaten/
kota melalui hadiah uang tunai
senilai total Rp225 juta.Secara
keseluruhan. untuk pelaksa_

naan pawai saja dianggarkan
hrngga Rp2 miliar lebi[. Hara-
pannya.. pawai dapat dikelola
secara balk dan rapi serta di_
garap deng.an serius. Setiap
kontingen harus dipastikan
tarynil dalam kondiii prima
duT_g"sr kualitas artistiknya.
, "Kami memiliki platform

:Kgma pendanaan dengan
hadiah uang tunai untuk k6m_
petisi penciptaan seni atas tiga
Karegorr materl peed agung
yaKn garapa-n lambang daerah
KaDupaten/kota, koreoerafi
tem^a'Atma Kerthi'. dan k"oreo_
grah tematik khas kabupar,eru
kota," jelasnya.

. Terkait koreografi tema'Atma Kerthi". Ianjut Kun, di
dalamnya ada ogoh-ogoh sesuai
tema. Seperti ogoh-oeoh ber_
wujud Dharmawingsi dengan
anj ingnya. ogoh-ogoh Lubda"ka,
ogo-h-ogoh Bhima Swarga,
ogoh-ogoh Manuk Dewata d-an
lai nnya. Sedangkan koreogr"afi
khas kabupaten/kota berkaitan
dengan potensi keunikan seni

juga tradisi

kota hanya
^uLa 

uanya DenugFs mengum-
pulkan minimal tlga prooosal
untuk masing-
peed. agung. S

'' '' DINAS Kebudavaan provinsi Bali menyadari pentingny_a tata t"lot, pawaisebagai highlight-atau pusat p..h-;i;;j"]"- 
"i;;^ii""iu'k."unian Bali (pKB).Apa ragi, keseruru ha n peraksan."" Fx g. d;r 

" 
#;;'"la; :1,;a te rgarr{bar da lampawai vang kini diberi nam 

" 
p::i is"is til. s;;;;liil, r{Iu"oaten/kota seramaini belurn maksimal mendanai L""ii"g!" pawainya.

arah-
bersama
peluang-

Drstrk yang
ian tidak

Edisi

Hal

t JUmat, T( Jqncr+ti Zo?P
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Polda Obok-obok

RSUDMangusada
* Terkait Dugaan pemotongan

. *U,gry -Jrsa 
Pelaya nan Doher

DENPASAR NusaBali

i*Laan beberap' ;"[;;;5;;;i gXTilHt1tril"?ff*l]jii ;i;:;*':i:i'#;lfli;:f;, '"0"n ''$::,r:ii::i,_t kemarinlaKUkan periode Dp.o- k'^

-^lSU? 
Mangusada di Kelurahan Kapal.Kecamatan Mengwi, Badung ainantamliripemotongan jasa pelayananlJaspelJ a"n".

11..1$. 9 i9,e" gll a k u k jn p il, 
" 
ii nir-ri"i""rnl"n

se;aK.tahun_2014. Bahlian, SuUait itt nit
5:.:krimsu:.lotda Bati sudati t ri"",i-r"j"m:
xan.penyelidikan dengan mengamankanr qus dol(umen, soft copy dokuiren, ,urt,memeriksa jajaran Direksi, 8"a"" p""g"*"i

Betsanhung ke Hal_t 5 Kdon I

r;,i-{fi 
,,*p"o_?,::l Rs u D Ma n s qsada

il **?ili'lu' 'u' Rsuo :**i+lilil;;*; ;;iiffi",,}i"i*ittrt1""i*'#ff iillu,ftffirji:;r"1l;..#ir

fiiHitil,",,T#sTt'iit{n'i; #*,i*i.t$*.i{i:r flr:r:*ft?: i.i,'iiltr fit{'m:'rl1iltJi':'*:**frfilllffillXl,l"'**il iljllT::$*t""i"i 
a"ti". ffffi'##fl:ffi,i:;',fl:l?lL1 il,T,f#1X,f"H'1;f;;1'1i

iSraninem.eriksdb;#:"T.".?- 9g".;'"''i";;'Hi.!:i,,li'iil; H[ffi i*,-t* o"*{" el"g'il 
!!py,,,ieras drArya widiana saatiksaan beberap, aot tu. u5""'il- -ooKerhanya m(

,aKukan periode o","mu-ui.l"oib :l:1-1..",","';}'tilifil',fjji. 
;'.r:.".#i:'9-::'lfli#-# ':::l tti:lllldjf{*,1"*frlr

iffi:,|;Hm;i:$nilliii 
gXTilHt1tr"""ii"'p"'i"'il ;';:.1-#i:,s-::'lfli#ff''l_o"n

nrnggafanuari 2020inidr.%1| ;;;;il;'fi:*Hfl:n;:fjf ,,f;.ll_t,'nuntun1oii,i nsuo

5;'*lm,lr::elq"*:':+!i'lli:il 'ttlJl"il'ilx,,:::l'^*y"1,," "l' ill'FT'ilifls.iiY:ffi:*:":f

raKuKan periode Desemh-er z"nr q @r'udlr tnerarur transferdan tidak d:,*"* lli,l1,]b',lll *rr" ,:rffi,5,f#r.rui.:Wf;tl:n'lngga lanuari2020 ini'".i),;li ffi?Tli:fl;::,i:ii;#,::tt HTfllTfflsiiv#il,.r:T# fl,,4r.rip".ufr-njiir.po,ron,a.
Kepotisran yang dikomand,
uoit rrr o,| ft u,'[,];iil;?;ili6:i L^_l:!er3h, ka;q

llBp ldl Bagus putu #:l:fl: -o::ry 
o"*"; fr.li,1fi.t#i,?,X? ii"';':,1^,{",*l1"n", iffiilai,lui,il i7'#it#ff;J,$fmt',n-:;f

jffi:diiii?r"lHt*;ntT:ru ,,"'*:rT:$l*;ilti:?i isrxi?iti"f{trxifu-tl'fli}il ffir6:*:i#f:r},",,,dugaanpemot"";;;;;il,kilil 
x,",1,i,;.'fl,#lxrf i,n v1e Jii"';: ib'i",?lll; i:fi?fl1:i'firr,iil .^^;-rltf;'eJq;;,ir'*'i" yang di-

"leilli'1:fr'r;,u"on,,,o"x1l: 
ilx*""il:#;1;I;fiiffif1}ff #;:fii:lilt'*ligit## #1lifit?5:i?il"1'4;;:ilun

aoa potongan dari pihak n
men rumah. ,rr.i, t*",ijiii'"'" aott".r,iJui,l'i'o*srer.,,ladi, ini a,'r"fli,il ,-"1"'6iFE;N;:i#fr 8:F1li'li;11,1,:flX'-'i,t.?"'.if;
n:13131s4.g-"*,*;;;il::1#ili 5iffflylet...t ,rr,i miiii "' r:i#lli'il; itu. Kal'hai, ,,r n;. gxg, 

'i;;e'.i[u'n]",'n*n"n ,"-ffiTJ';irt'ifif,fti."i"i;,rfi:: s;;u;l3d;Fii'ffs'J;T3it "riqi6j;i,,,fi$*^ll,g,ll ;,Hffi[:"fi1i,]I]l;f,?
,:ift1"t[i![ioJ'*",r"0,. ;8#"#]!:gql^"1ffi'inr- ixi"ii *r' 

w"r*} i"iiiiii. a,n r.","iuii,n'tilt,n s"ti,pkan, serama r"i;.;r.i.,'{EiJrl, i:,1_,i'"x'"i:x':llii'1s."1:I,T f;1"#:iiixi:i1H*,jtj,B."1]i"J li:t#ixi!, ri,rnan, dipo_
kan, selama ;;i;;k;;'{:i:':: gan jasa pelavanan.l_04 J"i[;; fi;;"uclrKan'awabaisaatdlkon- I:l*pii]g:r p.i;;il"Ii;Xlmempercayak'"'"r;;;i,'r.:iij: vang uertlg#gi,1iu-;""i'fic.::: iitflffiilJ:ft:,1liJiXh'j:il:" 0," ."^r,llfd,iii 5".*-r"
diterimanya t ;piar tijiili"'"lli5 sada, pihak manaJemen mensan- Se

t,tl,h :3!ir, nililii.;iilli#,il t"."si:tL*iin 1s,1;;pt;ffi '.,'o'j?t'Jj*,**iiffig.*l l;"y'J_ii;"gfi',.:"YillX}?
f.ffifl,1,',f'*'U:i*ffi*t ffifili;1ffiil^q?f,l.":,:"lH,#i: fi,{1.,4r_9:,oo" 

w dil p#l; 
ilfiji""fi'"1i'5lii:1,":,#'j.T;

liil?lT?xl"ilsfu#, gg6i'n'l;;iruHlnr;:i i,lt:rtx,Fdtj*#l"#t+,mu:ll*#r;kr"#antaran'vi';is;;;'il''#;;; t:'?"';xl"13l; 
i,u, inro.,."u,ir,in- #:ruli*,tyf 'Hfr,s,?# 
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Proyek Pasar Ba asri
Capai 11 Per

SINGARAIA, NusaBaii bencana, kita yakin pekeriaan bisa- pioyui. 'Pasar 
Banyuasri, di selesai tepat waktu," kata Asisten

KelurahanBanyuasri,Kecamatan Karuna'

b-ui"i"ng,i"i.Liike4akanDesem- sementara, PltKadisPUPR'
t". iOf"s laiu, telahhencapai 11 Adipta Ekaputra mengatakan'

;;;;. Anska tersebut melebihl pihaknya terus melakukan pen-

ii"""i'v""? diteupkan sebesar gawasan secara rutin terhadap

7p"1=",i.F."n."paianitudiketahui pembangunan pasar Banyuasri.

$;-rap.tiliuasi pekeriaan re- M en u ruinya, 
-sejau 

h ini pihak

uit"rir"iiirrrr Banyuasri, Kamis rekanandari pTTunasfayasanur

iiOlit Oi X"ntorBu"pati Buleleng sudah bekeria secaraprofesional'

irt"n i'rftU*tn Singaraia. Rapal "l ni artinya kontraktor bagus cara

Lvalrasi dipimpin Aiisten Biding keria.nya, selain inr, pekeriaSnlya
pemerintairan dan Keseiahteraai didukung peralatan canggih. dan

SuiJi GUup"ten Buleleirg I Putu terbaru, seh.ingga pengeriaan

Karuna, dihadiri Plt Kepala Dinas bisa tepat waktu, tepat munr oan

Pekerjaan Umttm dan Penataan biaya," ujarnya'

nuin! fpupn), I Putu Adipta Selainmenyangkutcapai'rapat'gl"p"?l-o""u66u."pt 
Pimpinan evahrasiiugamembahasbeberapa

SKPblingkup Pemkab Buleleng. agenda sepertl pengurusan lzln- 
b.hd;d"t,sejauhiriltidakada yangterkaitpembangunan Pasar

kendala beiarti dalam pekerjaan Banyuasri dan persiapan anFga-

proyek Pasar Banyuasri. Sehingga ran untukperesmlan Hasar Katqi"at

[.o'ni"t vane dicapai melefihi Banyuasri pada akhir pekerjaan'

L'reZi P"i"ijt-"n itu meliputi penr- Pekeriaan Pasar Banyuasli^{itar-

bd;k;;dt"gunan lama, pena- getrampung Desember 2020'

Lin"areal hingg[ penanaman paku Dalam pertemuan itu' Asisten

ffii.s-J;;df ioo titil<. "Tirget Karuna meminta agar seluruh

v"r! ai*p"litdah melebihi seki-iar perizinan yang diperlukan segera

3persen.Denganprogresdantidak iliurus. Pihaknya tidak-ingin ada

ida kendalalarig 6erat seferti persoalan di kemudian hari

rkait dengan Pembangunan
r Banyuasrl Pembangunan
r Banyuasri, mulai dikerja-
27 Deiember 2019, ditandai

n peletakan batu Pertama
tr.$ati Buleleng Putu Agus

a. Pasar Banyuasri
meniadi pusat ciy hur

Kota Buleleng Yang mampu
24 jem.

Pembangunan Pasar BanYu-
menjadi mega ProYek kedua,
:na biaya yhng dihabiskan
up tinggi untuk ukuran Bule-
q sebesar RP 159,6 miliar'
lr Banyuasti memiliki luas
.sing-masing lantai Pertama
uas 6.349,5 meterPersegi,

iumlah los basah sebanYak
unit dan los kering 352 unit.

ntai kedua seluas 6.174 meter
egi dengan iumlah los seban-
2M unlt dan kios sejumlah

i84 unit. Sedangkan lantai tiga
seluas 6.174 meter Persegi den-

an iumlah kios kuliner sejumlah
elapan unit dan^Par\i. V",19

mu*P" memuat 13-6 unit mobil.
Sehingga total luas lantai bangu-
nhn utama adalah 18.697,5 meter
pbrsegi. 6, k19
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Du$an
R'ngli

Iaspel
Memanas
I Diduga Terja di20t4-21Lg,

Polda Sudah Menyelidiki
I Manajemen RSD Mangusada

Mengaku Siap Buka-Bukaan

DENPASAR, Radar Bali- RSD Mangusada di Kapal,
Mengwi, Badungyang terlihat megah dari luar ternyata
menyimpan gejolak di dalamnya. para dokter ai
rumah sakit pelat merah itu gaduh lantaran uang
tunjangan jasa pelayanan (jaspel) diduga ,,disunatt

r Prqngutan : Pungutan
dilakukan 2014 hingga
2019.

r Pola Pembayaran Jaspel
Jaspel diberikan dengan
cara ditransfer melalui
rekening, menurut
keterangan sumber, tidak
ada faktur rinciannya,
tidak ada penjelasan
detail.

r Tidak Tahu : Salah
seorang sumber dokter
mengatakan bahwa baru
mengetahui jaspelnya
dipotong setelah
dipanggil penyidik Polda
Bali.

I Disebut Sudah Sepakat :

Menurut Kabid Pengenda-
lian dan Ooerasional RSD
Badung, dr. Arya Widiana
Pasek, memahg ada
pemotongan dilakukan

ruang dokter RSD

pihak manajemen atas
dasar keseoakatan
dengan pegawai dan
manajemen sejak 23
Desember 2014 untuk

alias dipungut liar (dipungli) manajemen ,,
) Baca Dugaan... Hal 7
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suai Kesepakatan
Man{iemen

Disebut Sudah Se

Pegawaidan
r DUGAtlt...

Sambungan dari hal 1

- Sumber yang dirangkum
Jawa Pos Radar Bali menyebut-
kan, tidak hanya satu dua atau
dokter ying menjadi korban
pemotongan jaspel. Tetapi ser-
atusan doker. 'Ada 106 dokrer
di RSD Mangusada. Hampir
separonya dokter spesial.is.
Hampirsemuanya mengalami
pemotongan jaspel," ujar sum-
ber koran ini kemarin (30/l).

Lebih lanjut dijelaskan sum-
ber, ada dga iaspel yang diduga
dipotong mana.iemen. Yakni
jaspel yangbersumber dari pa-
sien BPtS, pasien umum, dan
pengguna Kartu BadungSehat
(KBS). Yang menarik, sumber
koran ini menyebut para dok-
ter tersebut baru mengetahui
jaspelnya dipotonS setelah

r Penyelidikan Polda :
Penyidik Polda Bali sudah
meminta dokumen terkait
dugaan jaspel ini
September 2019 alu.

dipanggil penyidik Polda Bali.
Pemanggilan penyidik

dilakukan akhirtahun lalu ber-
tempat di Polres Badung. Para
dokter yang diperiksa peny-
idik kaget luar biasa setelah
penyidik Polda tanya tentang
pemotongan jaspel.

Sebab, selama ini pihak ma-
najemen tidak pernah mem-
berikan rincian jaspel pada
para dokter, "laspel diberikan
dengan cara ditransfer melalui
rekenin8. Kami hanya me
nerima secara global. 'Iidak

. Siap Blak-Blakan :

Pihek RSD Badung
Kabid
Operasional dr.
Wldiana Pasek
siap buka-bukaan
kooperauf pfoses
penyelidikan polisi.

tidak mengetahui jaspelnya
dipotong karena selama ini
selalu memercayakan selurulr
hak yang diterimanya kepada
manajemen rumah sakit.

"ladi, uang jasa pelayanan
inilah yang diduga dipotong,
setelah itu baru ditransfer
ke rekening dokter. Untuk
besarannya tiap bulan berva-
riasi dan acak," lanjut sumber
tersebut.

Setelah kasus ini bergulir
beberapa dokter sempat
menanyakan rincian uang
jasa pelayanan yang diteri-
ma. Namun lagi-lagi pihak
manajemen tidak member-
ikan dengan alasan semua
hak dokter sudah ditransfer.
"Kami menilai perbuatan ini
terstruktut masii dan kronis.
Mainnya kasar dan tega ban-i
get. Kami kerja lembur mf

I

pernah ada faktur {irrciannya.
Setiap kami tanya dhcian tidak
pemah mendapat p&rjelasan
detail," imbuh. surf ber yang
mewanti -wanti aSaf namanya
tidak dikorankan itlr.

Kabarnya, pemotqrgan tun-
jangan ini sudah tqriBdi seiak
2014lalu hingga ?019. Para
dokter pun mengafaJni keru-
gian hingSa miliar4nl Dugaan
praktik pemotongarf ifu dilalqr-
kan secara acak. 

I
Artinya, pemotorlgrn seriap

doker berbeda-beda, Mereka

layani pasien, tapi hak kami
dipotong," tukas sumber.

tnformasi lainnya menyebut-
kan penyidik Subdit III Dit
Reskrimsus Polda Bali sudah
melakukan pemeriksaan ter-
hadap beberapa dokter terkait
dugaan pemotongan jasa pe-
layanan ini. Pemeriksaan juga
dilakukan terhadap pejabat di
lingkungan RSD Mangusada.

Enggan Berkomentar
Sementara itu, Kabid Pen

gendalian dan Operasional
dr Arya Widiana Pasek yan8
dikonfirmasi tak menampik
jika ada laporan dari mas-
yarakat tentang pemotongan
jaspel. Namun, pihaknya tidak
bisa mengomentari materi
laporan karepa hal itu menjadi
ranah polisi.

Penyidik Polda Bali sudah
meminta dokumen terkait du
gaanjaspel ini pada September
2019 lalu. "lntinya, kami dari
manaiemen sangat terbuka
memfasilitasi semua proses

di kepolisian. Polisi meminta
data kami berikan. Sekitar
lima dus dokumen hard copy
dan sot copy kami serahkani
jelas Arya.

Ditanya apakah benar kabar
"penyunatan" jaspel, Arya
mengatakan tidakbisa mengo-
mentari benar atau salah, Dia
menyebutbenar dan salah su-
dah jadi kewenangan melaku-
kan proses penyelidikan.

M enu rut Arya, ada pem-
otongan jaspel tapi pemo-
tongau yang dilakukan ma-
najemen berdasar kesepa-
katan dengan pegawai dan
manajemen. "Memang ada
pemotongan iaspel. Tetapi
itu digunakan untuksuka dan
duka. Dan, itu berdasar kes-
epakatan pegawai tertanggal
23 Desember 2014," jelasnya.

Ditambahkan, untuk kegia-
tan suka duka misalnya mem-
berikansantunan menikah dan
kematian pada pegaltai dan
keluarganya. Setiap mendapat
jaspel dipotong Rp 1.500.

rJtrrngan tang teri.rrli di ltr.rr
${at dftdnya, {pakah pem-

gepakatan, ArVir kenlbali

l+ Polda Bali. 'l'|cnr.,ronAr n

qngaku tidal bisa men-
Inentari hal itu, karcna

sbtlua sudah rli't tahLirn

(laspel) selain yattg berdasar

egawai. Kami t irla k ada

frunerasi. Saya iuga ingin

Edisi
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l+qepakatan karni tidak bisa
ri qngklarifika si. Sava titlak

ft a b{sa dicarikan titik temu,"

... sonbungon dari hol 1

Arya mengatakan be-
ada. "lles<r\ (hariini) ada

medrbahas sistem

(sqn/ptt)
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I.loan beban anggaran. Kalau
pun masih menunggu proses
lelang, asft-aset teriiut seha_
rusnya dirfmpatkan pada lokasi
yang layaft. ,,Kalau 

dibi_
arkan terft{gkaiai; kena
panas, hujan tentu nilai
aset terselut akan turun.
Letakkan pada tempat
yang. terlirldpngi, tering
politisi pDlp padr[ng ini.

Secara te[pisah, Iieoa_
la BpKAI Kabupaien
Badung, tlrcetut Gede
Suyasa mfrnbenarkan
adanya be$erapa kend_-l

araan dina{ tak terpakai
yang terpaFkir dir hala_

keberadaan kendaraan-kend-
araan dinas tersebut. "segera
kita akan cek dengan memanggil
OPD yang meriangani masalah
aset,"tegas Alit Yandinata.

Pihaknya berharap, aset-aset
yang sudah tak terpakai segera
dilakukan pengapusan dan
pelelangan, agar tidak menam-

man gudarfg mitlk Bp_
KAD di kawdsan prispem
-Badung. li{aknya lrnisih
Tel_unggu jpdwal lelang
dari KPKNLJ,,Nanti akan
dilelang. t<a{ni menung_
gu jadwat dfri KpKNL,,,
jelasnya dikonfirmasi
terpisah, kenfarin.

Disinggung berapa kend_

3r3an 
yang rencananya dia_

;uran ke lpKNL, pihaknva

mengaku tat hafal. "Saya ndak
hafal. Coba 4anti dicek ya, saya
masih rapat pengan pak Sekd;i'
pungkasnya. 

[dwt/rH)

Edisi
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Kendaraan Dinas Terbengkatai
di GudqngAsef

Teronggok Ditengah
Semak dan
Tumbuhan Liar
MANGUPURA, Radar Bali_

Ada pemandangan tidak sedap
di gudang aset tepatnya di dekat
BPD Bali cabang puspem Ba-
dung. Pasalnya ada sejumlah
kendaraan dinas milik pemkab
Badung mangkrak alias tidak
terpakai. Mirisnya, mobil dinas
yang sebenarnya masih memili-
ki nilai jual ini dibiarkan begitu
saja dan tanaman mulai tumbuh
di sekitar mobil tersebut.

Anggota Komisi III DpRD Ba-
dung, I Wayan Sandra, yang
secara tidak sengaja melihat
kondisi kendaraan dinas terse-
but. Ia pun kaget melihat ada
sejumlah mobil dinas yang
mangkrak dan belum dilakukan
pelelangan. Bahkan dalam rapat
dengar pendapat dengan ekse-
kutif, masalah ini juga sempat
disampaikan. "seingat saya,
sudah setahun yang lalu saya

ingatkan kepada bagian yang
menangani aset, agar segera
dilakukan penghapusan dan
pelelangani' terang Sandra, Ka-
mis (30/r).

Begitu juga Ketua Komisi III
I Putu Alit Yandinata mengaku
sudah mendapatkan laporan
dari anggota komisi mengenai
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SekdaDalami i

LaporanKasus UP
MASIH terkait dugaan pungli, yakni dugaan

pemotongan insentif atau yang lebih dikenal dengan Upah

nmgut (up) di salah satuorganisasiperangkatdaerah (OPD)

_oTo-"u1,,*1:"u! ) Baca sekda..lHat 7

Dewan Minta Telusuri, Beri Sanksi Tegasu
r SE[D4...

Sambungan dari hal 1

dan hasilnya nanti akan dija-
dikan bahan evaluasi untuk
menentukan tindakan selan-
jutnya. "Selaku Sekda, saYa

menunggu hasil pendalaman
dan pemeriksaan Yang dilaku-
kan inspektorat," tambahnya.

Dewa Indra juga menYam-
paikan terima kasih kePada
media yang telah menginfor-
masikan hal ini. Informasi ini,
ujar Dewa Indra, akan menjadi
bahan evaluasi untuk mewu-
judkan tata kelola Pemerintah-
anyang lebih baik.
Menurut pria asal Buleleng

ini, sejatinya uPaYa menuju ke

arah itu terus dilakukan Pem-
prov Bali. Dalam tata kelola
keuangan, saat ini PemProv

Bali telah meneraPkan tran-
saksi pembayaran non tunai'

Transaksi non tunai diteraP-
kan pada seluruh pembaYaran'
Yakni uirtuk gaji, tnnor, uang
perjalanan hingga insentif.
"Dengan sistem ini, kecil ke-

mungkinan terjadinYa Pungli
karena uang langsung masuk
ke rekening yang berhak me-
nerima tanpa dikurangi sePe-

ser pun. Tapi bagaimanapun,
kami tetap akan telus menda-
lami informasi iniil Pungkasn-
ya, seraya menegpslan hasil
investigasi dari insPektorat
akan dilaporkan ke PimPinan.

Sementara itu, anggota Komisi

I DPRD Bali, I Ma{e Rai{arsa
mengatakan janflan samPai

kejadian ini diikuti oleh PNS

yang lain. Dia meminta Pem-

prov Bali menelusuri Iebih jauh
kebenarannya. Kalau clue- nYa

upah pungut berarti Badan
Pendapatan, cetusnya.

"Saya belum tahu kebenaran
harus telusuri. APakah benar
benar terjadi. Kalau benar ter-
jadi, sekda pimpinan Ya harus

tegas. Termasuk pimPinan OPD.

fangan biarkan ruang sePerti
itu. Kalau memberikan ruang
muncul kasus seruPai' ucaP
wakil ral<yat asal GianYar ini'

Menurutnya, sudah terbukti
harus diberikan sanksi tegas

bila perlu bisa Pemecatan. Ha-
rus diberikan hukuman sesuai
aturan yang berlaku. (feb/Pit)

Sekda Provinsi Bali Dewa
Made lndra menegaskan bah-

wa pihaknya akan mendalami
kasus dugaan Pungli ini dengan

menurunkan InsPektorat selalu
Aparat Pengawas Intem Pemer-

intah (APIP).

"Mulai hari ini kami
menurunkan insPektorat un-
tuk melakukan Pendalaman
dan pemeriksaan serta meng-
etahui duduk Persoalan terkait
dengan informasi Yang dimuat
media," ujarnYa.
Dia berharaP dalam wak-

tu dekat lnsPektorat daPat
merampungkan Pemeriksaan

Edisi
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MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Pedagang di Pasar
Petang keberatan dengan
bebar iuran yang naik me-
lebihi 100 persen. Sebelum-
nya, setiap pedagang hanya
dikenakan Rp 7.000 per hari
dan dipungut setiap tiga hari
sekali. Namun kini mereka
dikenakan iural sebesar Rp
450 ribu dengan dipungut
setiap bular sekali.
', Tentu mereka kaget, se-
bab kenaikar itu belum ada
sosialisasi. Kebijakan ini di-
terapkan begitu saja dengan
alasan sudah diputuskan
oleh pihah direksi. Tak pelak
pedagang merasa terbebani.
Artinya mereka terbebani se-

besar Rp 15 ribu per hari.
Anggota DPRD Badung

Dapil Petang, Nyoman Suka
menilai, lonjakan iuran terse-
but sangat tidak masuk akal
di tengah lesunya situasi pa-
sar. Ia tidali mengerti alasan
mengapa iurar-l yang kini me-
ningkat secara drastis.

"Sudah mendapat infor-
masi dari pedagang seperti
itu {adanya kenaikan iuran
di pasar). Saya tidak menger-
ti, kok bisa naik seperti ini,"
ujarnya, fiamis (30/ i).

Kata Suka, kebUakan ini
tanpa pema-h disosi:ilisasi sc-

&ry
Apakah sengaja

dikosongkan,
tak ada yang
berminat atau

ada alasan lain?

NyomanSUka
Anggota DPRD Badung

Petang. Jika pasar sudah
ramai, pedagang dapat hasiJ

berjualan lebih, barul kemu-
dian menaikkan retribusi.

Tak hanya soal retribusi,
Nyoman Suka juga memper-
tanyakan kebij akan relokasi
pedagang. di Pasar Petang.
Di satu afeal, ada sekitar 22
pedagang. Semua pedagalg
ini direlokasi selanjutnya
areal ini dibangun dan men-
jadi 38 kios.

membantal adanl
iuran pedagang

3tang yang,nilain)
i 100 persen. Ka:
ini, semua kewajil

digabung mel
sehin[lga mencap
iuran sebesar F

setiap bulamya.
'Saat ni hanya ada tar

bahan toilet sekil

ini. Apakah senga
^- a^t, ^A^ r,4-
arr, Ld^ 4ua fdr

at atau ada alasa
ya Suka
Perumda Pasar Mr

i Sedana, Made Sr

per hari. Dengan ir

ini, semua pedagar

(gur)

n nya

Pasar Mangu

berm
lain,"

ngu

meleDrl
ora, saa
an pedz
jadi sat
jumlah
450.00(

Rp2
rm
bebas
m,

kan, keberpihalian PD Pasar iuran, para pedagang dikenakan Rp 7'000

terhadap krama khususny^ l":3 f l -1 J:1T::1i::'lj'f :: ::::"J:.,

Petang.'semestinya direksi ;;;;;J"";;;;'u",ir"i5"i:u"," tiri
PD Pasa:-belum saattya me- GiriSedana l\4ade Sukantra.

kreatif membuat kegiatan- pengelola dalam hal ini PD Pasar' "Nantinya

kegiatan yang mampu men-,"-1191;liii l"-1."?:::i_119:1"jY:::?:
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loo%r4
Sosialisabi

w Wbd;agmw& && Wwsffiv WehffiffiS Settge$axtt

W WWWm*mr WEmr*&w&YmW
t,:..' ,',,. .

xedka kios sudah jadi, p
daga:{g hma tidak mempen
leh p{oritas dan kebanyake
saat i$i dapat tempat be{ua
an di {elakang. Pedagang bar
justru lbanyak yang trt€mper,
leh di fepal di depan

"Sa{u lagi, katanya, ac

empa{ unit kios di depa
samp;{ saat ini dikosongka,

Kena Biaya La

belumnya. Ia mempertanya- DULU katanya kewajiban pedagangtidak tu. Khusus ihwi
hari. Namun di
maupun los yan[

pelaku usaha Mikro Kecil nlfffl.1li?:l 
fl :)":ifii ::lf:fi.?i?f , menjadi Rp

la rn nya.

"Sekarang ini kewajiban pedagang
M enensah (UMKM) di. Pasar 

o u,i6bt ij"? [l],]""1 ;';:!;;ff;; i;?i
D^!^-< {o^--^^+:-,,^ ai-^t,^i

kan kewajiban st

naikkan iuran," katalya. Disinggung mengenai kios yang masrr) di bagian de-
la menyarankan, semes- pan, pihaknya mengatakan tempattersebut ba ngunan

tinya direksi atau PD Pasar baru. Hanya sajan ernpat kios tersebut dberahkan kepa{
sudah dise

masyarakat dal
pasti dilakukan secara transpEran," punE

datangkan pembeli ke Pasar .
(gus)

Kami
pat k
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Bupati Artha Resmikan

Terminal Baru Senilai Rp 15 M

q

dz

=6

a
4
a

BUPATI I Putu Artha menandatangani prasasti saat meresmikan Terminal
Neoara di Jalan Rava Denpasar Gilimanuk, Desa Baluk, Kecamatan
Ne[ara, Jembrana, Selasa (3t/tz).

NEGAM,NusaBali
Bupati fembrana I Putu Artha

meresmikan Terminal Negara di
Jalan Raya Denpasar Gilimanuk,
Desa Baluk, Kecamatan Negara,
Selasa [3 1/12). Bangunan terminal
dengan konsep milenial minima-
lis perpaduan arsitektur Bali ini
dibangun secara bertahap meng-
gunakan dana APBD Jembrana
mulai 2017 dengan total anggaran
Rp 15 miliar lebih.' Peresmian Terminal Negara
yang ditandai penandatangan
prasasti oleh Bupati Artha disak-
sikan Wabup Jembrana Madt'
Kembang Hartawan, Ketua DPRD

Jembrana Ni Made Sri Sutharmi,
Dandim 1677 /lembrana Letkol
I(av Djefri Marsono Hanoh dan
perwakilan Forkopimda lem-
brana. Hadir pula kepala Dinas
Perhubungan se-Bali, para kePala
OPD Pemkab iembrana, pengurus
Organisasi Angkutan Darat fOrgan-
da), dan seiumlah sopir angkutan
kou (angkot) maupun angkutan
pedesaan (angdesJ.

Kepala Dinas Perhubungan,
Kelautan dan Perikanan (PKP)

fembrana I Made Dwi Maharim-
bawa, menyampaikan terminal ini
dibangun dengan konsep milenial
minimalis, tanpa melupakan unsur
arsitektur Bali. "Desain terminal ini
5 sampai 10 tahun ke depan, masih
akan cocok dengan zamannya,"
ujarnya.

Selain bangunan yang kekinian,
kata Maharimbawa, terminal ini
juga dilengkapi tErbagai fasilias.
Selain ruang tunggu iuga tersedia
coffee shop di lantai dua yang
dilengkapi railing sehingga bisa
melihat ke lantai bawah, ruang
laktasi fruang menyusui), layanan
informasi, dan wifi gratis. "Tidak
hanya nyaman untuk penumpang
yang akan naik angkutan umum"
Tempat ini, juga bisa digunakan
untuk tempat istirahat bagi peng-
endara mobil dan motoryang akan
ke Jawa," ungkapnya.

Di belakangan terminal anyar
ini tersedia areal terminal kargo
yang bisa menampung 54 unittruk
besar. Rencananya di 2020 ini di
sisi timur juga akan dibangun los
untuk pedagang.

Wabup Kqnbang menambah-
kan, dalam perencanaan fasilitas
publik, pemerintah tidak hanya
dituntut membangun fasilitas
yangbaik, namun perlu diimbdngi
sentuhan kekinian agar nyaman
dikunjungr. Termasuk soal desain
arsitektur maupun fasilitas di
dalamnya.

Sementara Bupati Artha men-
gatakan, pembangunan terminal
baru ini dikarenakan terminal
lama sudah tidak representatif.
Kemudian mempertimbangkan
perkembangan kota dalam 5
hingga 10 tahun ke depan yang
semakin meluas, sehingga mem-
butuhkan lokasi terminal yang
lebih baik. "Pembangunan ter-
minal ini sudah melalui berbagai
kajian dan pertimbangan sekitar
lima tahun. Dan dari kajian terse-
but, terpilihlah tempat terminal
sekarang ini, yang lokasinya
menurut kami yang terbaik dan
sangat sesuai dengan perkem-
bangan Kota Negara di masayang
akan datang" ujarnya.

Setelah persemian ini, Bupati
Artha meminta Dinas Perhubun-
gan memaksimalkan fu ngsi termi-
nal. Bus antar kota antar provinsi

IAKAPJ dan antar kota dalam
provinsi (AKDP), wajib masuk ke
dalam Terminal Negara. Khusus
A}(AP, iuga harus menaikkan
dan menurunkan penumpang
di dalam terminal. Pasalnya, iika
turun di jalan umum, ditakutkan
akan menimbulkan kemacetan,
karena ukuran bus AKAP sangat
besar. "Selain itu, dengan turun
di terminal, akan menggairahkan
angkutan kota atau angkutan pede-
saarL dokar atau ojek Mereka juga
akan kebagian rezeki dari terminal
ini,"tuturnya.'6 ode

Edisi i %NJ,L huL@ri .Zo7o
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DesaPen$puranlunda

NaikkanTarif Kuniungan
Krama minta 37 Tahun 2019 tentangkenaikan

retribusi wisata rekreasi dan
olahraga berlaku per 1 lanuari
2020. Terkait penundaan ini,
Bendesa Adat Penglipuran telah
bersurat kepada BuDati Bansli.

BendesaAdat Penslipur; I
Wayan Supat mengurig(apk.rn,
kebijaka n pemerintah me-
naikkan tarif retribusi mem-
buat masyarakat adat selaku
pemilik objek merasa resah.
Menyikapi Perbup Nomor 37
tahun 2019, krama menggela r
paruman dr Balai Banjar Adat
Penglipuran, Selasa (31/12).
"Masyarakat kami selaku pe-
milik objek tidak pernah dialak
koordinasi terkait kenaikan

Pemkab Banglitetap
memberlakukan

Perbup Nomor 47
Tahun 2014.

BANGLI, NusaBali
Pengelola Obiek Wisata Desa

Tradisional Penglipuran, Kelu-
r'aira.i l{ub:r, Bangli menunda
menaikkan tarif kunFr€a::. -\!?-
sannya, fasilitas di objek wisata
belum memadai sehing,:a dinilai
belum pas membeiLakukan
kenaikan tarif. Semestinya Per-
aturan Bupati (Perbup) Nomor

Bondesa AdatPenglipursn IWayan Supat (kirif U"rr..u p"'n!'ffo'fr'ffil1
Wisata Desa Tradisional penglipuran, lNengah Moneng.

"-.,f 
X".atrii"i -""*U"lt." O"f ". p"^rlnr" i,u, t."-"

keresahan di warga,'ungkap menyatakan belum menerj-
Wayan Supat, Rabu (l/l ): ma [enaikan retribusi wislia

rekreasi dan olahraqa sesuai
Perbup Nomer 37 taliun 2019.
Alasannya, sarana dan Drasara-
na di Desa Penglipuran belurn
memadai. Kenaikan tarif harus
dibarengi dengan pelaya nan.
utcontonKan, sa r,lna orasarana
kepariwisataan yakni lalan ma-
sih rusak, toilet, dan parkirbe-
lum memadai. Hasil paruman,
k-rama meminta Pemkab Bangl i
tetap memberlakukan Perbuo
Nomer 47 Tahun 2014. "Mri-
dah-mudahan keinginan krama
bisa diakomodi[" uiarnva.

Wayan Supat dida; pinsi
Pengelola Obyek Wisata Desa
Tradisional Penglipuran, I Nen-
gah Monen& mengatakan tiket

masuk wisatawan mancaneq-
ara dewasa dari Rp 30 ribu
menjadi Rp 50 ribu.Anak-anak
asing Rp 25 ribu naik meniadi
Rp 30 ribu. Domestik dewasa
dari Rp 15 ribu naik meniadi
Rp 25 ribu dan anak-anak dari
Rp 10 ribu naik meniadi RD 15
ribu. Retri busi parkir juga naik.
Bus awalnya Rp 5 ribu naik
nenjadi Rp 10 ribu. Mini Bus
lwalnya Rp 3 ribu naik meniadi
Rp 5 ribu, sedangkan untuk
sepeda motorawalnya Rp 1000
naik menjadi Rp 2 ribu.

Bendesa Adat pengliDuran
sudah berkoordinasr dengan
Dinas Pariwisata dan Kebud"ay-
aan (DiparbudJ Bangli bahwa

pengelola tidak akan men-
gambil tiket sesuai tarif baru.
Buat sementara dibijaksanai,
pengunjung masih dikenakan
tarif lama, "Kami belum men-
gambil tiket yang baru, masih
menunggu jawaban pemerin_ 

-

tah atas suratyang kami kirim_
kan undasnya. Diakui, krama
malu menaikkan retribusi
sementara sarana prasarana
penunjang objek belum mema-
dai. Dikhawatirkan, wisatawan
hanya sekali saja berkuniung
akibat ta rjl mahal. Sayanel
Kepala Dinas Pariwisat; da;
Kebudayaan Bangli I Wavan
Adnyana belum blsa diminta
keterangaD. { esa

Edisi i Y.ani<, q knqari QP1b
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Kasus Xpander Perbekel

"Kami tidak
menemukan

kerugian negara
dalam pengadaan

mobil ini,"
DENPASAR, NusaBali

Diam-d iam, Dit Reskrimsus
Polda Bali menghentikan PenY-
elidikan dugaan korupsi dalam
pengadaan 63 mobil Mistsubi-
ihi ipander unttrk Perbekel di
Gianya r. D iSebu tkan, penghen-

tian tersebut karena tidak dite-
mukan kerugian negara, "Su-
dah dihentikan karena tidak
ditemukan kei ugian ileg:ira,'
tegas Dir Reskriinsus Irulcla
Bali, Kombes Yuliar Kus Nu-
groho singkat saat dihubungi
Rabu (1/1J.

Sementara itu, Kasubdit
III Dit Resklimsus Polda Bali,
AKBP Putu Wedarta Jati Yang
dikonfirmasi membenarkan,
penghentian penyelidikan ka-
sus pengadaan mobil Xpander
untukPerbekel di Gianyar. "Hasil
penyelidikan kasus ini dihenti-

kanj' tegas AKBP Wedana J ati via
whatsapp,Rabu (1/1). :

Dijelaskan, hasil penYelidi-
kan yang diiakukan periYirlik
tidarc Citemukan tindak Pidana
korupsi dalam pengadaan
mobil tersebut. Selain itu,
pengadaan seluruh unit mo-
bit suaan sesuai. "Kaml tidak
menemukan kerugian ilegara
dalam pengadaan mobil ini,"
tegasnya tanpa _menye\ut ka-
pan kasus ini dihentika{.' 

Kasus ini sempat mbnjadi
heboh saat beberapa Perbekel
di Gianyar diperiksa di Ma-

polda Bali terkait Pengadaan
nrrobil Mitsubishi Xpander
rrntuk 63 Perbekel di Gianyar.
Perbekel yang sudalt sempat
dipeliksa diantaranYa Ketua
Forum Kornunikasi Perbekel/
Lurah (FKPLJ KabuPaten
Gianya6, Ketua II FKPL GianYaa
I Gede Purnadi Yoga Yang
merupakan Pdrbekel Peieng
Kangin, Kecamatan TamPlk;
siring dan Sekretaris FKPL
Gianyar; I Made funarta Yang
merupakan Perbekel Bukian,
Kecamatan PaYangan. Saat itu,
penyidik masih mengumPul-

kan data-data terkait dugaan
tindak pidana korupsi dalam
pengadaan motor PCX dan
mobil Xllander yalg digunakan
operasioual pemerintah desa
dan BPD di Gianyar.

Sebagaimana diberitakan,
63 mobil Xpander tersebut
dibeli di dealer PT Bumen
Redja Abadi, Denpasar, atas
nama pemesan Ketua FKPL
Gianyar t Gusti Nyoman Gede
Susila, 10 fanuari 2019. Susila
mengaku selaku Ketua FKPL
GianyaS, dirinya bukan terlibat
dalam pengadaan mobil ini.

Dia mengaku hanya mengkOor-
dinasikan dan menyosialisa-
sikan terkait Perbup Gianyar
tentang pengadaan mobil ini.
"Pengadaan mobil ini kan
di masing-masing desa. Hak
dan kewenangannya pun di
masing-maisng desa. Yang
jelas, saya bukan pembeli,
hanya mewakili perbekel lain
untuk memesan agar barang

_11r<ani, 
j11ry_t:.:

Dir Reskrimsus Poroa eari, rom[5J
Yuliar Kus Nugroho I

diGianyarMo

ffi
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Kasus Bansos Kicen
DitargetTuntas 2U0
Kapolres l(ungkung )t

Kami belum
menetapkan

tersangka, Makanya,
dari hasil itu seperti

apa gelarnya,
hasilnya apa, nanti

kami sampaiken. Ye,
secepatnyalah supeya

selesai."

AKBP I Komang Sudena
Kqpolres Klungkung

Klungkung AKtsP I Komang
Sudana, Rabu kemarin (l / l).

Terkait kasus dugaan tindak
pidana korupsi yang ditargetkan
tuntas di tahun 2020 tersebut,
IGsat Reskim Polres Klunghng
AKP Mirza Gunawan yang
dikonfirmasi terpisah hanya
mau mengungkapkan salah
satu kasus yang kini masih
dalam penyelidikan pihaknya,
yakni kasus dugaan korupsi
bansos kepada kelompok
ternak babi Catur Bhuana
Sari di Dusun Anjingan, Desa
ceta.kan, Klungkung. Pthaknya
membenarkan jika hasil audit
dari BPKtelah keluarhanya saja
dia masih enggan membeberkan
lebih lanjut seperti apa hasil
audit BPK tersebut.

"Hasilnya sudah disampaikan
oleh BPK. Cuma &an kami
harus melalui gelar. Nanti akan
kami gelarkan ke Polda. Kami
belum menetapkan telsangka.
Makanya, dari hasil itu seperti apa
gelamva hasilrya apa, nanti kami
sampaikan. Ya, secepamyalah
supala selesaii' jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya

mengungkapkan telah
meminta keterangan para saksi.
Di antaranya Ketua Kelompok
Tani Ternak Babi Catur Bhuana
Sari Ni Putu Hemawati. Dalam
keterangannya, dana bansos
tersebut telah masuk ke
rekening kelompok Hanya saja
uang tersebut tidak langsuhg
dibelikan bibit babi, sehingga
akhirnya men jadi temuan.
"Selang beberapa lama, baru
dibelikan karena katanya l)ada
saat itu kemarau," terangnya.

Untuk diketahui, bansos )'ang
diberikan kepada Kelompok
Tani 'lemak Babi Catur Bhuana
Sari itu difasilitasi oleh I Wayan
Kicen Adnyana yang pada saat
itu duduk sebagai anggota
DPRD Klungkung. Sesuai Suat
Perintah Pencalan Dana Nomor
00599/SP2D/BKT/2015 tanggal
2l Ap l2015, besaran bansos
yang diberikan berkisar Rp 150

.iuta. Adapun Ketua Kelompok
Temak Babi Catur Bhuara Sai,
Ni Putu Hemawati merupakan
m€nantu Kicen.

Kasus dugaan korupsi itu
sudah mencuat sejak tahun
:i., r 6 silam, belsamaan
dengan kasus korupsi dana
hibah pembangunan Merajan
Sri Arya Kresna Kepakisan di
Dusr.n An jingan, lJesa Cietakan,
Banjarangkan, Klunglarng yang
juga difasilitasi Kicen. Adapun
pada l8 Nlaret 2016, Putu
langsung mengembalikan dana
bansos sebesar Rp 150 juta itu
ke kas daerah, Meskipun sudah
dilakulan pengembalian, kasus

ini tetap bergulir dan mulai
diselidiki tahun 2017 silam.
(ayu/han)

Minta Unit Tipikor
Secepatnya

Selesaikan
SEMARAPURA, nadar Bali'

Unit Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Sat Reskrim Polres
Klungkung sedang melaku-
kan lidik dan sidik terhadap
sejumlai kasus dugaan tindak
pidanakorupsi. Dan hasil audit
Badan Pemeriksaan Keuangan
terhadap kasus tersebut pun
telah keluar Hanya saja, kasus
tersebut belum berhasil disele-
saikan di tahun 2019. Sehing-
ga oleh Kapolres Klungkung
AKBP I Komang Sudana, kasus
tersebut ditargetkan tuntas di
tahun 2020 ini.

Adapun salah sarunya adalah
kasus dugaan korupsi bantuan
sosial kepada Kelompok Tani
Ternak Babi catur Bhuana
Sari di dusun Anjingan, desa
Getakan, Klungkung yang
difasilitasi I wayan Kicen
Adnyana. Pada saat itu, Kicen
Adnyana duduk sebagai angSota

DPRD Klungkung yang kerap
memfasi.litasi hibah dan bansos
di Kabupaten Klungkung.

"Terkait dengan beberapa
tunggakan-tunggakan
yang memang ada indikasi
penyalahgunaan uang negara
hasil temuan dari BPK yanS
secara resmi sudah dikeluarkan,
ituyalg akan kami tindak lanjuti
untu-k penyelesaiamya di tahun
2020 ini. Tentunya ada beberapa
yang sudah sidik dan lidik yang

memang masih proses untuk
penyelesaiannyal' ujar Kapolres

Edisi , Ko,is,l- Jehl:pri 4bzo
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Kasms Xpander untuk Perbekel

se-Gianyar Disetop
DENPASAR, R adnr BaIi -Penyelidikan

dugaan penyalahgunaan anggaran pen-
gadaan mobil dinas merek Mitsubishi
Xpander untuk para perbekel di Ka-

bupaten Gianyar berakhir antiklimaks.
Informasi yang didapat ini, penyidik Dit
Reskrimsus Polda Bali "memarkir" alias
tidak melanjutkan kasus ini.

"Sudah lama dihentikan. Sepertinya
penyidikpolda saat pengumpulan data

tidak menemukan cukup bukti. Ber-
kasnya tidak adamasuk ke sini (Kejati
Bali)," ujar sumber Iawa Pos Radar Bali

di Kejati Bali, kemarin (l/1).
Sumber koran ini menambahkan,

penghentian tersebut karena tidak
ditemukan kerugian negara. Sekadar
diketahui, pengadaan 63 unit mobil
Xpandertersebut dibeli di dealer PT Bu-
men Redja Abadi, Denpasar, atas nama
pemesan Ketua FKPL GianYar I Gusti
Nyoman Gede Susila, 10 Januari 2019.

Sementara itu, Dir Reskrimsus Pol-
da Bali, Kombes Yuliar Kus Nugroho
saat dihubungi ternyata membenar-
kan penghentian penyelidikan kasus

ini. "Sudah dihentikan karena tidak
ditemukan kerugian negara," ujar
Dir Reskrimsus Polda Bali, Kombes
Yuliar Kus Nugroho kepada awak
media, kemarin.

Hal senada diungkapkan Kasubdit
III Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP
Putu Wedana Jati. Kepada arvak media
Wedana meqryebutkan, penghentian
penyelidikan kasus pengadaan mobil
untuk Perbekel di Gianyar ini karena
hasil penyelidikan yang dilakukan
penyidik tidak ditemukan tindak pi-

danakorupsi. l{amun, pria dengan dua

melati di pundak itu tldak menyebut
kapan kasus inl dihentikan.

Sekadar mehgingatkan, Perbekel
yang sempat diperiksa diantaranya
I(etua Fortrm Komunikasi Perbekel/
Lurah (FKPL) KabuPaten GianYar,
Ketua II FKPL Gianyar, I Gede Purna{i
Yoga yang merupakan Ferbekel Pejeng

Kangin, Kecamatan'I'afrrpaksiring dan
Sekretaris FKPLGianyar, I Made Junarta
yang merupakan Perhekel tltrkiarl, Ke-

camatan Payangan. (slniYor)

Edisi : Faru|, tl,- hncari fuel'a
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LPD llnggahan Dibobol
Oknum Pengurus
SINGARAIA, Radar Bali - Kasus LPD bermasalah

se'makin bertambah di Bumi Panji Sakti. Belum tun-
tas penanganan kasus korupsi LPD Gerokgak, kini
muncul kasus dugaan korupsi oleh oknum pengurus
LPD Unggahan, Seririt. Kasipidsus Kejari Buleleng
Wayan Genip membenarkan pihak kini telah melaku-
kan proses penyelidikan soal dugaan penyimpangan
dana LPD unggahan.

"Mudah-mudahan tahun ini kasus bisa kami ram-
pungkan," kata Genip saat dikonfirmasi kemarin (1/1).
Dikatakan Genip kasus LPD Unggahan pihaknya me-
nerima laporan sekitar bulan Agustus 2019 lalu dari
rnasyarakat. Kemudian ramai kepemurkaan semen-
jak ada pergantian prajuru adat di Desa Unggahan.
Dari sanalah mulai muncul temuan-temuan setelah
dilakukan pengecekan keuangan LPD dan ditemukan
sejumlah penyimpangan dana LPD.

Untuk modus penyimpangan dana LPD yang pihak-
nya temukan setelah dilakukan penyelidikan awal.
Kata Genip yakni pembayaran cicilan dari nasabah
LPD yang diterima oknum pengurus tidak disetorkan
ke kas LPD. Tetapi uang nasabah tersebut digunakan
untuk kepentingan pribadi. "Di samping itu juga, ada
pelunasan hutang di LPD lain. Namun ternyata tidak
dilakukan oleh oknum pengurus. Dan (dana) digunakan
oleh oknum pengurusi' pungkasnya. (uli/gup)
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Terminal Negara Didesain Kekinian
r Dilengkapi Huang Laktasi, WiFi, Hingga Coffee Shop
NEGARA. TRIBIIN BALI - Mema-
suld tahun 2020, Jembrana aktrtmya
msmiliki termfral baru yang terletak
di kawasan Desa Baluk, Kecamatan
Negara. Terminal dengan desain rni-
lenial yang menelan dana Rp t5 rdli-
ar itu, akhimya diresmikan oleh Bu-
pati Jembrana I Putu Artha, Selasa
(31/12)lalu.

Terminal Negara ini merupakan ter-
minal dengan konsep arsitektur per-
paduan Baliyang rnilenial atau mini-
malis. Bahkan, disebut-sebut sebagai
konsep yang pertama di Pulau Bali.
Beragam fasilitas, mulai dari ruang
laktasi, WiFi gratis, informasi center,
sampai coffee shop bergaya urban di-
lantai II pun disajikan. Itu dilakukan
supava penumpang betah dan me-
manfaatkan fasilitas yang disediakan.

Peresmian terminal baru ini ditan-
dai dengan penandatanganan pra-
sasti oleh Bupati Artha. Peresmian
djhadiri Wabup Made Kembang Har-
tawan, Ketua DPRD Jembrana Sri
Sutharmi. Dandim 1617 Letkol Kav
Djefri Marsono Hanok, perwakilan
Forkopimda Jembrana, Kepala Dinas
Perhubungan se-Bali, Kepala OPD
Pemkab Jembrana dan masyarakat
.Iernbrana.

Bupati Artha menJelaskan, tuntut-
an fasilitas publik saat ini, bukan ha-
nya membangun fasilitas yang baik.
Namun perlu diimban$ sentuhan ke-
kinian agar nyaman dikunjun$. Ter-
masuk soal desain arsitekhrr maupun
fasilitas di dalamnya. Terminal nega-

TERMINAL MINIMALIS - Terminal Negara di kawasan Desa Batuk,
Kecamatan Negara, yang Selasa (31/12) lalu diresmikan, didesain minimalis.

ra ini tidak hanya umsan menaik-
kan dan menurunkan penumpang,
tapi terminal yang menghadirkan sisi
experience kepada masyarakat. Jadi
banyak ruang terbuka dan fasilitas
tambahan. Semoga bisa diminati,"
ucapnya, Selasa (31/ l2).

Artha mengaku, saat ini moda
transportasi Udak hanya konvensio-
nal. TapiJuga online. Selain kendara-
an pribadi yangjumlahnya maldn ba-
nyak. Maka dari itu, untuk menJaga
kelangsungan angkutan umum milik
masyarakat lokal, seperfl angkot dan
angkutan pedesaan dibuat tempat
senyaman ini. "l{alau pembangunan
lri tuJuannya ialah melihat termlral
lama yang sudah tfdak representatif.
Pembangunan terminal ini sudah me-

lalui berbagai kaJian dan perdmbang-
an kurang lebih 5 tahun. Dan dari
kaJlan tersebqt, terpillNah tempat
terminal sekardng int," Jelasnya.

Artha menegaskan, sesrdah termi-
nal tni dircsmikan, kenpalaan AI{Ap
(.{ntar Kota Anfar Provhst) dan AI(DP
(Antar Kota Dalam Provinsi) harus
masuk di dalamTerminal Negara. Un-
tukeXRf agar menaikkan dan menu-
-runkan penumpang di dahm termi-
nal. Sebab, saaf mentrrunlen dijalan
umum ditakuftan a}an menlmbul-
kan kemacetarl. Izrarend ukuran bus
AI(AP sangat besar. Selain ttu dengan
hnrn dt terminal, akan menggairah-
kan angkutan kota atiu angkutan
desa, dokar seria oJek.rMereka Juga
alen kebagian reJeld dari terminal lni.

-- Teffi.sah, Kepala Dinas Perhubung-
an, Kelautan dan Perikanan I Made
Dwi Maharimbawa mengatakan, de-
sain terminal yang dibangun dengan
konsep milenial minimalis fldak me-
lupakan unsur arsitektur Bali. Iangt-
langt bangunan yang menelan biaya
Rp 15 miliar lebih ihr dibangun datam
tiga tahap. Atap bangunan pun dibu-
at tinggi, difungsikan supaya sirkulasi
udara pada terminal ini menjadi baik.
Penumpang dan pengunjung tidak
mengalami gerah, selama berada di
terminal; Di bagian atas dipasang
kaca khusus agar cahaya matahari
bisa leluasa masuk ke dalam ruang-
an," ucapnya Rabu (l/1).

Menumt dia, desain terminal ini
bisa sesuai untuk perkembangan ar-

sitektur 5 hingga l0 tahun ke depan.
Daa dipastikan masih akan cocok.
Sebab, fasilitas ruang tunggu yang
nyaman. coffee shop di lantai II, dan
dtlengkapi railing tersaji dalam termi_
nal. Fungsi ralling, supaya penum.
pang atau pengunjung. bisa melihat
ke lantai bawah.

"I(ami juga sediakan mang menyu-
sui 0aktasi), meJa informasi, dan Wifl
gratis bagi pengunjung. Tidak hanya
nyaman,untuk penumpang yang
akan naik angkutan umum, terka_
dang tempat ini digunakan pula un_
ruKitempat istjrahat bag pengendara
mobil dan motor yang akan ke Jawa,..
ungkapnya. Di 2020, la menambah_i
kan, dt stsi Tlmur akan dibangun ldos
atau los pedagang terminal. (eng)
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DewanMinta
Disdikpora

Tanggung Jawah
r Proganru $eragffirn Grmtis Sil) dam S**!F

di Fadun$ Tak Tuntms

DTAITGUPURA. TRIBUN
BALI - Satu semester sudah
mau habis. Namun Pendis-
tribusi seragam gratis un-
tuk siswa Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di KabuPaten
Badung, belum juga tuntas.
Pasalnya hingga di Penghu-
Jung tahun, masih ada Pen-
distribusian seragam sekolah
yang tercercer.

Dewan mengaku menemu-
kan siswa di Badung Yang
mengenakan seragam ber-
beda-beda. Hal itu diketahui
saat Komisi IV DPRD Badung
melakukan kunjungan ke
seJumlah sekolah.

Dengan adanya temuan
itu, komisi IV pun meng-
aku telah melakukan pe-
manggilan kepada Dinas
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga (Disdikpora) Ba-
dung guna meminta Per-
tanggun$awaban atas Pro-
grarn tersebut.

"Sudah kami panggil,
Disdikpora pun mengakui
masih ada yang tercecer
(pendistribusian seragam).
Kami sempat mengambil
sampling ke sekolah-seko-
lah dari ujung Bali selatan
ke utara ada kami temu-
kan keterlambatan pakai-
an gratis belum diterima,"
uJar Ketua Komisi IV DPRD
Badung, I Made Sumerta,
Rabu (l/1)

Ia mengatakan, dalam

kunjungan kerja tersebut,
pihaknya banyak mendapat-
kan keluhan terkait penga-
daan seragam gratis. SePer-
ti ukuran yang tidak sesuai
hingga ongkos menjarit. "Ma-

sak cowok dapat celana yang
kedodoran seperti pakai rok,"
kata dia.

Politikus asal Pecatu,
Kuta Selatan ini menga-
ku sangat kecewa melihat
kondisi tersebut. Terlebih
seragam gratis merupakan
program prioritas Kabupa-
ten Badung. "Jujur kami
kecewa dan malu. Kami

'akan tandai rekanan yang
memenangkan tender itu
agar menjadi pertimbang-
an untuk program-program
berikutnya, " jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Ba-
dung, I Ketut Widia Astika
menjelaskan kronologis
terlambatnya program se-
ragam gratis. Birokrat asal
Kerobokan, Kuta Utara ini
mengakui keterlambatan
program seragam gratis
terjadi sejak tender awal
dilakukan. r

"Pada bulan Mei baru ada
ACC (penyetujuan) dan baru
berproses pemenangnya bu-
lan Agustus baru ada. mau-
nya kami pas tahun ajaran
baru sudah ada pakaian,
namun beberapa dari pakai-
an seragam itu gagal lelang,
sehingga terlambat lagi," je-

lasnya.
Ketut Widia Astika pun

membantah jika ada seko-
lah yang telah menerima
seragam gratis pada bulan '

Agustus. "Kalau ada di me-
dia sosial yang mengata-
kan sudah menerima bulan
Agustus itu bohong, karena
awal Agustus belum ada pe-
menang," tegasnya.

Ia menjelaskan, keter'
lambatan pengadaan ba-
rang oleh rekanan peme-
nang tender telah ditindak-
lanjuti dengan pengenaan
denda. "Ada yang sampai
bulan Desember mdsih ter-
lambat, padahal 23 besem-
ber harus sudah tuntas,
jadi kami kenakan sanksi
denda atau pinalti kepada
iekanan," bebernya.

Widia Astika juga mema-
parakan, dalam program
seragam gratis untuk seko-
lah swasta diberikaq berupa'
dana. Pihak sekolah yang
menerima bantuan akan
membelikan seragam yang
kualttasnya diseragamkan
dengan sekolah negeri.

"Ukuran yang dalam ben-
tuk jadi ad4lah sepatu dan
pakaian ol{hraga, sisanya
kain dan ongkos jqhit dan
swasta diberikan uhng na-
mun kualitasnya dlsesuai-
kan dengan sekolah negeri,
sehingga negeri dan swasta
sama seragamnya," kata-
nya. (gus)

YonS, 2- lq^uq,ti qPb
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DPNPASAB, TRIBUN
BALI - Pasca menetap-
kan mantan Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN)

Denpasar, Tr! Nugraha
(53), sebagai tegsangka
terkait perkara dugaan
gratifikasi pesertifikatan
di Denpasar, tim penyidik
tindak pidana khusus (Pid-

sus) Kejaksaan Tinggi (Ke-

jat) Bali kini mengumpul-
kan alat bukti baru untuk

Asisten Pidana Khusus
(Aspidsus) Kejati Bali I
Nyoman Sucitrawan saat
dikonlirmasi, Rabu ( I / l).

"Saat ini kami sudah
tahap satu, melimpahkan
berkas ke penyidik. Kami
sudah selesai memeriksa
saksi-saksi. Intinya kami
bergerak cepat." jelasnya.

Menurut mantan Kajari

I I{YOMAN SUCITRAWAN

Karangasem ini, pengum-
pulan alat bukti dan data
yang dibutuhkan untuk
menguatkan penahanan
tersangka. Inijuga agar U-

dak ada celah sedikit pun

,yang dimanfaatkan ter-
sangka untuk mengajukan
praperadilan.

BERSAMBUNG HAtT

!

Fenyldik Keiati Kumpuikam."' 
FrasilppArKitulah dilanlutkan 
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PURA sebagai tempat untuk
memantapkan dan meninekatkan
sraddha dan bhakti u-aI Hindu
\gnada Ida Sang Hyang Widhi
Wasa, juga merupakan tempat
untuk menyatukan umat Hindu
yang ada di suatu wilayah yang
terdiri dari berbagai macam ka-
langan. Mengingat pentingnya ke-
beradaan pura dalam kehidupan
sosial religius masyarakat. Maka
Pemkab Badung memberikan per-
hatian yang besar dalam hal pele-
starian keberadaan pura maupun
dalam hal yang berkaitan dengan
tata pelaksanaan upacar a yadnya.
Seperti yang terlihat pada Rabu
(8/1) kemarin, Bupati Badung I
Nyoman Giri Prasta menehadiri
Karya Mejabe Jero, Rsi Ga"na Ma-
dasar Caru Manca Sata Ngenteg
I.inggih lan Mendem Padagingai
Pura Pucak Pemarisuda dan Pura
Subak Desa Adat Tiyingan Plaga.

Upacara ini diselenggarakan
setelah tuntasnya serangkaian
pembangunan fisik yang ada di
pura tersebut. Yang meliputi pol-
inggih gedong, tembok panyeng-
fter, senderan bale boris, paware-
gan, bale hulhul serta penataan
halaman Pura Subak Wana Sari.
Yang dananya bersumber dari
dana hibah Pemkab Badung tahun
2019 sebesar Rp3 miliar.

Menurut penjelasan I Wayan
Windra selaku Klian Adat Banjar
Tiyingan, upacara Karya Mejabe
Jero, Rsi Gana MadasaV Caru
Manca Sata Ngenteg Linggih lan
Mendem Padagingan Pura Pucak
Pemarisuda dan Pura Subak Desa
Adat Tiyingan menghabiskan
dana sebesar Rp315 juta yang
semuanya bersumber dari dana
urunan masyarakat. Dan untuk
rangkain pelaksanaannya di awali
dengan upacara nanceb Surya
pada tanggal 24 Desember, dilan-
jutkan dengan upacara Macaru
Manca Kelud dan Rsi Gana pada
tanggal 5 Januari. Serta Melaspas
Wewo,ngunan lan Mendem Padag-
ingan tanggal 8 Januari yang
di-puput oleh Ida Pedanda Geria
Prabu dari Denkayu Mengwi.

KARYA -1Bup ati Giri Prasta saot
Rsi Gand. Madasar CaruMonca
Padagingan Pura Pucok
TiyingQh, Ploga,

"Dimana puncak Karya Ngenteg
Linggih dan Mendern Padagin-
gan akan kami selenggarakan
pada tanggal 10 Januari besok,"
imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Giri
Prasta dalam sambutannya
mengajak warga tiyingan un-
tuk senantiasa mengutamakan
persatuan agar segala kegiatan
yang direncanakan bisa terlak.
sana dengan baik dan lancar.
Masyarakat diminta selalu ber-
pegang teguh pada konsep Tri
Hita Karano demi terciptanya
kehidupan yang harmonis da-
mai dan selaras. "Kami selaku
pimpinan pemerintah kabupaten
Badung sudah mengimplemen-
tasikan konsep Tri Hita Karana
ke dalam program nyata untuk
menciptakan kebahagiaan di ten-
gah-tengah masyarakat. Dalam
konteks hubungan manusia den-
gan Tuhan, Pemerintah Kabu-

arya Mejabe Jero,
n Ngenteg Linggih lan Mend.em
d.a don Puru Subak Desa Ad.at

paten Badung selalu men-support
kegiatan dibidang keagamaan,
dalam konteks hubungan manu-
sia dengan manusia Pemerintah
Kabupaten Badung menyeleng-
garakan program pendidikan dan
kesehatan gratis untuk semua
lapisan masyarakat. Dan dalam
konteks hubungan manusia den-
gan lflngkungan kami juga sudah
menggiatkan program Gertak
guna menciptakan lingkungan
yang sehat, bersih,.serta lestari,"
papar Giri Prasta.

Pada acara tersebut, Bupati
Giri Prasta juga berkesempatan
ngaturang ayah mendem Padag-
ingan di palinggih utanxa di Pura
Pucdk Pemarisuda. Acara terse-
but juga dihadiri oleh anggota
DPRD Kabupaten Badung IGN
Lanang Umbara, Panglingsir Puri
Petang, Camat Petang, Kapolsek
Petang, Danramil Petang, serta
Pj. Perbekel Desa Plaga. (ad200)

Kwr6, 4danuan r ?ao
7

Karya di Pura Pucak Pemarisuda pan pura Subak t

Bupati Giri Prasta Aj
Utamakan Pers tuan

E

k Warga
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Karya di Pura Pucak Pemarisuda dan Pura Subak Desa Adat Tiyingan
Bupati Giri Prasta Ajak Xr"ma 

. :

Utamakan Persatuan
MANGUPURA, NusaBati

Bupati Badung I Nyoman Giri' Prasta menghadiri Karya Majabe
Jero, Rsi Gana Medasar Caru
Manca Sata Ngenteg Linggih
ian Mendem Pedagingan pura
Pucak Pemarisuda dan pura
Subak Desa Adat Tiyingan, Desa
Pelaga, Kecamatan Petang
pada Buda Pon Totu, Rabu (8/1 )
Upacara ini diselenggarakan
setelah pembangunan palinggih
gedong, panyengker, senderan
bale baris, pawaregan, bale
kulkul serta penataan halaman
pura subak Wana Sari, tuntas.
Anggaran bersurnber dari dana
hibah Pemkab Badung tahun
2019 sebesar Rp 3 miliar.

\4enurut Kelian Adat Banjar
Tiyilhgan lWayan Windra, Karya
Majabe Jero, Rsi Gana Meoasar
Caru Manca $ata Ngenteg Ling-
gih lan Mendem Pedagingelt'
Pura Pucak Pemarisuda oan
Pura Subak Desa Adat Tiyingp4 "

menghabiskan dana sebesar
Rp 315 juta yang bersumber

dari urunan krama. Ranqkaian
karya diawali dengan u[acara
nanceb Surya pada 24 Desem-
ber 2019, dilanjutkan dengan
macaru Manca Kelud dan Rsi
Gana pada 5 Januari 2020
Serta Melaspas Wewangunan
lan Mendem Pedagingan pada
8 Januari 2019 yang dipuput
oleh lda Fedanda Grya Prabu
dari Denkayu Mengwi. "Puncak
karya Ngenteg Linggih dan
Mendem Pedagingan akan kami
selenggarakan pada 10 Januari
2020 mendatang,' katanya.

Bupati Giri Prasta dalam
sambutannya mengajak krama
Tiyingan untuk selalu fnengu-
tamakan persatuan agar sega-
la kegiatan yang direncanakan
bisa terlaksana dengan baik
dan lancar. Krama diminta
selalu berpegang teguh pada
konsep Tri Hita Karana demi
terciptanya kehidupan yang
harmonis, damai, dan $elaras.

"Kami selaku pimpinan
Pemerintah Kabupaten Badung

sudah mengimplementasikan
konsep Tri Hita Karana xe
dalam program nyata untuk
menciptakan kebahagiaan di
tengah-tengah masybrakat,"
uJarnya.

"Dalam konteks hubungan
manusia dengan Tuhan, pem-
kab Badung selalu merfsupport
kegiatan di bidang kea$amaan.
Dalam konteks hubun[an ma-
nusia dengan manusiaiPemkab
Badung menyelenggarakan
program pendidikan dan res-
ehatan gratis untu( semua
lapisan masyarakat. Dan dalam
konteks hubungan dnanusia
dengan lingkungan, kpmi juga
sudah menggiatkan prograrn
gertak guna menciptqkan ling-
kungan yang sehat befsih serla
lestari," papar Giri Prasta.

Bupati ciri Pra$ta juga
berkesempatan n$alurang
ayah mendem peda$ingan di
palilggih utama di Prira Pucak
Pemarisuda. @

a
BUPATI Eadung I Nyoman Giri Prasta menghadiri Karya Majabe Jero, Rsi Gana Medasar Caru
Manca Sata Ngenteg Linggih lan Mendem Pedaginga4 fura ftrcak fumarisuda dan fura subak
Desa AdatTiyingan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang pada Buda pon Tolu, Rabu {g/1).
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Dua Desa Pasang 25$i

SambunganRumah
AMLAPUM, NusaBali

Satuan Kerta Pembangunan
Infrastruktur Permukiman
fsatker PIP) Bala i Program
Permukiman Wilayah Bali
menyerahkan Pamsimas un-
tuk dua desa di Kabupaten
Karangasem, Rabu [B/]). Pe-

nverahan Pamsimas dige lar
di Desa Tri Eka Buana, Keca-
matan Sidemen dan di Banjar
Bangle, Desa Bunutan, Keca-
matin Abang. Dua desa ini
telah memasang sambungan
rumah (SR) secara swadaYa di
255 titik.

Kepala Dinas PUPR Karan-
gasem, I NYoman Sutirtayasa
mengatakan, mekanisme Pe-
nverahan Pamsimas setelah
Kktut fKelompok Kerja Ma-
syarakat) tuntas mengeriakan
Drovek. KKM s el an iutnya
menyerahkan ke Satker PIP

f Pembangunan Infrastruktur
iermukiman). Selaniutnya
diserahkan ke KPSPAM (Ke-
lompok Pengelola S iste m
Penyediaan Air Minum.l di
desa. Bantuan Pamsimas dari
pusat Rp 245 juta, bantuan
dari desa RD 35 iuta, dan swa-
daya sekitjr RP 70 juta. Total
n ilainya Rp 350 juta.

Pembangunan intrastruk'
tur itu sebatas memDangun
saluran air melalui PiPa, ke-
mudian air disalurkan ke
dalam cuPang Yang dilengkapi
kran umum. Kenyataannya,
masyarakat enggan meman-
faatkan kran umum, masih
memilih berswadaYa dengan
membangun jaringan saluran

air ke rumah-rumah, sehingga
dilakukan pemasangan ke
rumah-rumah. "Setelah diban-
gun saluran air, masyarakat
antusias berswadaya mem-
bangun sambungan rumah

sehingga praktis air langsung
masuk rumah," kata Nyoman
Sutirtayasa.

Kepala Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembanga
Karangasem I Gusti
diadnyana menaml
sejumlah Pamsimas
diserahkan pengelo
clesa, senuanya

daya masyarakat membangun
sambungan rumah. "MasYara-
kat menginginkan biar Praktis,
sekalian air masuk rumah,
tidak lagi ambil dikran umum;'
kat"1nya. 6 k16.ol"-

ri i 
" 
iiii i ,liii di iiii i',&i i -i=i-iiiii'i-a

Edisi

Hal |8 _



Sub Bagian Humas & TU BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

I RADAR BALI tr TRIBUN BALI

n
I] BALI POST MT.IUSA BALI

tl
Eksekutif dan DPRD

I

* Dana Bansos/Hibah Tetap Dipasang
DENPASAR, NusaBali

Setelah sukses mempertahan-
kan dana hibah yang akan cair
pertengahan I uli 2020 mendatang
dana hibah yang akan difasilitasi
DPRD Bali di Tahun Anggaran (TA)
2027 tetap akan dipasang. DPRD
Bali beralasan banyaknya program
kemasyarakatan yang disampaikan
masyarakat dalam reses (penyera-
pan aspirasil dana hibah dan ban-
sos dipandang sangat membantu
masyarakat.

DPRD Bali mengkompromi-
kan dana hibah/bansos di tahun
2021 dengan cara memberikan
apresiasi kepada Pemprov Bali di
bawah kepemimpinan Gubernur
Bali, Wayan Koster. Apresiasi itu
mulai dari pujian atas program
yang diluncurkan Gubernur Bali,
Wayan Koster. Sampai dengan pu-
jian capaian Pendapatan Daerah
Provinsi Bali yang dikomandani
Kepala Bapenda, I Made Santa di
mana targetnya telah terpenuhi
dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp
4,2 triliun.

Di balik pujian itu DPRD Bali
minta jatah bansos/hibah untuk
tahun 2021 agar diupayakan
proporsional. Kompromi soal
anggaran hibah dan bansos ini
sudah dibahas di rapat Badan
Anggaran DPRD Bali dengan
Pemprov Bali di Gedung DPRD
Bali, Selasa (7/1). Rapat tertutup
ini sebagai pra menjelang pemba-
hasan RAPBD 202L.

Wakil Ketua DPRD Bali dari
Fraksi Golkaf, I Nyoman Sugawa
Korry, di Denpasa4 Rabu (8/1J
mengakui Tim Badan Anggaran
DPRD Bali telah menggelar rapat
dengan TAPD (Tim Anggaran
Pemerintah DaerahJ yang dip-
impin Sekda Bali, Dewa Made
Indra, di Gedung DPRD Bali,
Selasa (7/11.

Dalam rapat itu untuk ran-
cangan anggaran dan belanja dae-
rah yang akan disusun di tahun
2021 dana hibah dan bansos yang
difasilitasi DPRD Bali tetap propor-
sional. Hal itu akan mendapatkan
lampu hijau dari eksekutif. "DPRD
Bali mendukung program ekse-
kutif dan capaian-capaian pen-
dapatan juga melampaui target.

I

f,z

o
a

I Nyoman Sugawa Korry

Tetapi kami juga sampaikan untuk
dana hibah/bansos di tahun 2021.
juga proporsional," ujar Sugawa
Korry. Dia menyebutkan selama
ini masyarakat sangat terbantu
dengan dana hibah/bansos yang di-
fasilitasi DPRD Bali. Sehingga DPRD
Bali mendorong tetap dianggaqkan
di tahun 2021.

"Sudah tentu dengan penyem-
purnaan dan mekanisme pencairan
dan pola pelaporannya harus jelas,"
tegas politisi Golkar asal Desa

o

6

lz
a

Banyuatis, Kecamatan Banja4, Ka-
bupaten Buleleng ini. Eana hibah
dan bansos supaya dia4ggarkan di
Tahun 2021 mendapatfuh dukun-
gan dari fraksi lain. Ndmun dana
hibah dan bansos pada 2021 men-
datang lebih kepada kepentingan
menjaga dan melestarikan kearifan
lokal Bali. Hal itu diungkapkan
anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali
fro Mangku Nyoman Ray Yusha.
Mantan birokrat ini mengatakan
bansos dan hibah yangi difasilitasi
anggota dewan lebih balryak untuk
kelompok masyarakat jartg berru-
juan menjaga kearifan fokal, adat
dan budaya Bali. Sehingg[ pihaloya
merasa bansos dan hib4h fni pqnt-
ing difasilitasi anggota DIRD Bali.

"Menjaga kearifan lpkral, pele-
starian adat dan budava memer-
lukan finansial yang tirthk sedikit.
Untuk dana hibah bansos ini kami
dari Fraksi Gerindra iirgin tetap
diberikan kepada m{syarakat
melalui anggota DPRD Bali untuk
memfasilitasi," ujar pqlitisi asal
Desa Tajun, Kecamatpn Kubu-
tambahan, Kabupatenl Buleleng
ini.6 nat 
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rasa rDrsdiko"*' o''iii', &ilW 5:llTJ-11f-f,'"*th?;lH jxt'j'"-it,'"""'."rT;*lljm:Made Astika, Rabu (8/1'

'-r-.---_:-.P-.-..;-..}.,ffiPdudut|lull|llvd.nanya5aJamereloKaslsementarasIsrvatohanitudidapatp"d'..1ly-"^'oW.,tKpercontotrin.r$uiir,r<epa_riafliTKPangkungParukdenghn
2019 lalu. Saat-inj proses pem- *:-"i!il-! penyediaan sekolah y;"g;;; *"tni"i"r-J.ai"gsp terdekat.bangunanswakelolaitus.udah-":reIuij-"t"nkenvathrdnan]anekSehingoenr^cAcnom}ra|aionln
e::{ijfliilffii,xi}fifili m; qqT::.x;lf,F$HtffiT i:l'i.1?.ilTi:p,"#*ff:x1
1nggarantota|Rp1,088miliar'.1ffi2rxF".ioniot,""fi[ii;;,di:;;i;;il3;;i:;;;;#;'ff".TK Percontohan ini disebut 

-@WWffiii harapkannyadanaim"nnfirtb", disunakanpedrrnpsens:rmem_
'l K Percontohan ini disebut i!. harapkannya dapat mengimbas digunakangedungrung"r*"-_
akan menjadi TI v."ng dengan Made Astika rr<rk n"geri yahg ada al,srl"- bahayakan densan kondisiaKan menJadl l I y_ang clengan Maoe AstrKa TK{K negeri yang ada di;Bule- bihayakan denlgan"kondisi
bangunan fisik dan sarana --.--- ,--,-- ,,^r^.. leng untrik mem6prikan keny- tembok retak. fafi kami men-
pras^arana te.rlengkap di Bali. liil9,lli1l.j-1t:u l:,t:,tt"' ".in"n 

generasi dmas selama gutamakan keselamatan siswa.
"Secara fisik itu ada ruang |::llli,",C],iJugasangatleng- disekolafi.Meskipunselamaini illanti sementara proses reno_

aula, tempat pentas anak anak, kap baik dari bah.an ajar hingga puluhan TK negeri di Buleleng vasi berjalan pi"l# ;;;;GSbruang tamu, ruang guru, ruang fasilitas. b.ermain anak-anak iudah menjalanla{r proses penl I atau i yan! t6Uetutan dlkat
bermain indoor outdoor, selain termasuk kloset di kamar ke- didikan sesuai der1gan Standar denganfk"yElasAstika. ful23

Made Astika
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POtEilH PERUSDA

Bupati Minta Perusda
Profesional

NEGARA, Ra dar Bali - Bupati
Jembrana I Putu Artha buka
suara terkait dengan kondisi
Perusda Iembrana yang bang-
kut. Perusda dipastikan tetap
ada namun dengan aturan yang
baru dan manajempn yang
profesional sehingga, mampu
bersaing dengan pengusa-
ha-pengusaha lokal di lem-
brana. Menurutnya, selama ini
Perusda Jembrana seperti ber-
buru di kebun binatang. Usaha
yang dijalankan hanya sebagai

harus
janoan
sepertiseka
ini,

tukang pungut parkir dan retribusi pasar. Semest ny'a

asebagai perusahaan berkompetisi dengan
lain dengan bisnis yang inovatif dan tidak me
tungkan dari pengadaan pemerintah. "langan h
cari pekerjaan yang gampang," ujarnya.
Meski saat ini Perusda Iembrana sudah ba

tidak harus dibubarkan. Karena perusda harus
di setiap kabupaten, hanya saja sejumlah at
tentang perusda perlu diganti. Sala satunya
genai perekrutan direktur harus dilakukan de gan
profesional dan proporsional. "Direkturnya
seleksi jangan ditunjuk seperti sekarang ini,
it-sedikit bupati," ungkapnya.

rus
ik-

Dengan manajemen yang profesional dan
maka hasilnya juga bagus. bupati menekankan pgar
Perusda Jembrana ptofesional dan harus
dengan pengusaha-pengusaha di Jembrana. Mengienai
pendirian BPR Jembrana, bupati menyebut an-
ggaran cukup besar sekitar Rp 24 miliar sebagai pana
awal. Kemampudn pemerintah daerah belum bis{ me-
menuhi kebutuhan penyertaan modal. Disampin! itu,
saat ini banyak BPR yang rugi. "BPR banyak yang rugi.
Uang harus naruh Rp 24 miliar untuk parkir, darimana
dapat. Tidakmungkin. Kita sudah BPD, saham juga ada
di sana.(BPD Bali)," tandasnya. (bas/rtd) 
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Pengeri aan Wantilan Molor,
Kontralctor Didenda

GIAI\IYAR" Radar Bali -Penger-
jaan wantilan pura di Desa Paka-
man Cemenggaon, Desa Celuk
Kecamatan Sukawati molor dari
jadwal yang ditentukan. Proyek
yang mestinya rampUng pada 12

Desember 2020 lalu, hingga
Januari 2020 belum juga ram-
pung. Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Gianyar telah memberikan
sanksi terhadap kontraktor.

Berdasarkan p[ang pqlek 1lang
tertera di depan wantilari, menjadi

kewenangan PUPRGianyan Proyek
itu dengan nama pekerjaan pem-
bangunan wantilan pura kawitan
Cameng Banjar Adat Cemengga-
on, Desa Palraman Cemenggaon,
Desa Celuk, Sukawati. Proyek
nomor SPK: 640/5gllPUPR/20f 9

dianggarkan Rp 619 juta.
Proyek mulai dikerjakan mulai

12 Agustus 2019 selama f20 hari
kalender Atau dikerjakan selama 4
bulan, Apabila dihitr.urg semesti-
nya proyek sudah harus rampung
pada 12 Desember2Ol9 lalu. Salah

satu pekerja pemasang genteng
yang ditemui mengaku diminta
knenggenjot pengejaanJ'Kami di-
minta ngebut, minggu ini harus su-
dah jadii' ujar pekeria itu. Dia hanya
diminta menggarap pemasangan
gentang saja" 'Atap saja Untuk lan-
tai kami tidak tahui' jelasrya.

I Sementara itu, Kepala Dinas
PUPR GianyaA Wayan Karya yang

flikonflrmasi Rabu (B/l) mem-
penarkan pengerjaan molor. Dia
fnengaku proyek itu diawasi oleh
Bidang Cipta Karya PUPR Gianyar.

-

MOLOR: Pembangunan wantilan pura di Desa Pbkraman Cemenggaon,
Desa Celuk, Kecamatan Sukawati molor dari jadwal.

"Detailnya bidang Cipta Karya
yangtahui' ucapnya.

Mengenai hal itu, pihaknya
langsung memberikan sank-
si bagi kontraktor. Kontraktor

pelaksana yalrri PT Bangun Raya
Nusatama Inti dengan konsul-
tan pengawas CV Sukarma dan
'Rekan. "Dilcenakan dendai' tegas
Karya tanpa merinci. (dra/dot)
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Drperpanj ffig, Verifikasi

Pusyaratan Pencairan Dana Adat
Denpasar (Bali Post) -

Tahapan verifikasi persyaratan pencairan dana desa adat
(2el1) ke-masing-masing Rp300 juta sedianya berakhir Ra

marin Namun, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
memperpanjang tahapan ini sampai dengan hari.

irrsi Bali

Utamanya untuk memberikan kesempatan bagi
belum menyampaikan dokumen.

(2t2).
yang

'Masih ada 92 desa adat yang belum dokumen
Pemajuanpersyaratan alokasi dana desa adat," ujar Kepala Dir

Masyarakat Adat Provinsi Baii, I Gusti Agung Ketut Jaya
Seputra, dikonfirmasi Rabu (2911).

Selain itu, lanjut Kartika, beberapa dokumen per
sudah diajulan desa adat masih ada yang harus di
sesuaijuknis. Hingga 28 Januari lalu, Surat Peri Pencairan
Dana (SP2D) sudah terbit untuk 682 desa adat. Arti uangitu
kini sudah ada di rekening desa adat.

berjumlah'?ertanggal 28Januari 2020, yang sudah cai
682 desa adat dari 1.493 desa adat,"jelasnya.

Dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali
mn2020, seluruh desa adat dialokasikan dana desa
Rp447,9 miliar. Sehingga, masing-masing desa ada
Rp300 juta. Di dalamnya sudah termasuk pemberian
tuh bendesa adat sebesar Rp1,5 juta per bulan dan
besarnya ditentukan melalui musyawarah.

Sebelumnya, Petengen Agung Majelis Desa Adat
I Gede Arya Sena, mengatakan Pemprov Bali khusus
berniatbail< memberikan dana desa adatRp300 juta.
sudah ditindaklanjuti oleh desa adat dengan mem
Pendapatan dan Belanja Desa Adat tahun 2020 y
Rencana Keuangan Tahunan 2020. Arya Sena
masih adanya revisi lantaran bantuan langsung
ing desa adat merupakan hal yang baru pertama
desa adatjuga langsung mengelola kegiatan tanpa
ingan dan belum semua memahami pola yang dimz
juknis. (kmb32)

;Anggaran
dilengkapi
rtnbahknn,

ke rekr:n-
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[asil Pungutan Dibagifte Kadus,

Ketua
Sidang Perbekel Pemec

Bumdeshing$aBPD
utan Kaja rEsusR6rupsi pungutan Desa

DENPASAR, NusaBali
Perbekel Desa Pemecutan

Kaja, Denpasar Utara, AA
Ngurah Arwatha, 48, men-
jalani sidang perdana kasus
dugaan korupsi pungutan
desa di Pengadilan Tipikor
Denpasa4 Selasa 1ZA7t)sore.
P"l"T sidang terungkap,
Perbekel dua periode J2OtO-
201.6 dan 2076-2022) mem-
bagi-bagikan uang haiil pun-
gutan tersebut ke perangkat
dibawahnva.

_Dalam dakwaan yang diba-
cakan faksa Penuntut lJmum
(JPU) Nengah Astawa dan I
Gusti AyuRai Artini terungkap
jika uang hasil pungutan terse-
but mengalir mulai dari per-
bekel, Kepala Dusun, Ketua
Bumdes hingga BPD fBadan
Pemusyawaratan Desa).
Dijelaskan, kasus ini berawil
dari pungutan desa terhadap
toko, pedagang, dan pasar desa

yang dipungut petugas dari
Desa Pemecutan Kaja atas per-
intah perbekel. Petugas linmas
memberikan pungutan dengan
cara memblrikan karcis senilai

rcis bertuliskan punia
)es itu diprlngut s'etiap

. NUSAEALI/YUDA
PERBEKEL Desa Pemecutan Kaja, Utara, AA Ngurah Arwatha
saat menjalani sidang di PN Denpasar, lalu.

hari. Hasil pungutan kemudian
disetorkan ke bendahara desa.
"Selain melakukan pungutan
pada pedagang pasar, juga
melakukan pungutan pada
pengusaha toko dengan karcis
kisaran Rp 15.000 - 250.000
tiap bulan per toko, tergantung
jenis usaha. Petugas melaku-
kan pungutan terhadap 27 - 30
pedagang dengan setoran Rp
125.000/hari atau sekitar Rp
3.000.000 per bulan," lanjut
JPU.

Di awal kepemimpinan
Arwatha pada 2070-2016,
pungutan ini dimasukkan
ke kas desa dan dijabarkan
ke APBDes. Namun dimasa
kedua kepemimpinannya
yaitu mulai 2017 -20!8, uang
pungutan dari toko, peda-
gang dan pasar desa tidak
dimasukkan ke kas desa.
Selain itu, penggunaan uang
pungutan itu juga tidak ses-

uai APBDes. Pasa
pungutan tersebu
dibagi oleh Perbe
ke perangkat desa
ertaan modal de
"Terdakwatelah m
diri sendiri, pera
kepala dusun,
BPD sebesar Rp 1
dan memperkay
Rp 72.592.500,
batkan kerugian
190.102.000," tee

Dalam dakwa
perbuatan terd
cam pidana Pasa
juncto Pasal L8 a1

b UU Tipikor jun
ayat (1) KUHP. Ser
dakwaan subsid
juncto Pasal 18 a
b UU yang sama.
dakwaan jaksa,
lalui pengacaran
Mustika tidak
eksepsi. 6 rez

3 ribu jika pengunjungnya
rai. fika pengunjungnya sepi

di{eri karcls senilii Rp 2 rtbir.

fnya, hasil
I langsung
pl Arwatha
dan peny-
t BUMDes.
:mperkaya
gkat der;a,
n anggota
7.509,500
r BUMDes
mengal<i-
regara Rp
s JPU.
ni primer,
<wa dian-
2 ayat (,I)
t i 1) huruf
o Pasal 64
ang dalam
rr Pasal 3
t (1) huruf
enanggapi
lakwa me-
rMade Adi
lngaj ukan
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Uang Pungutan jadi lBancakan

r Sidang Korupsi Perbekel Desa
dengan karcis Rp 15.000

per toko,- 250.000 tiap negara dari BPKP Perwakilan
Provinsi Bali ditemukan
potensi penerimaan sebesar RP

f 90.102.000. Setelah dilakukan
pemeriksaan pada APBDeS 2017

tidakterdapat laporan penerilruun
pendapatan asli desa dari PKL dan
pungutan pengusaha toko.

"Uang penerimaan hasil desa

dipotong dan dibagi-bagikan
kepada kepala desa, aParatur
desa, dan BPD desa, sebesar
Rp 11? juta. Dan, disetorkan
ke dalam kas BUMDes sebagai

penyertaan modal RP 72 iuta;'
jelasjaksa

Pemecutan Kaja
terganrung
melakukan

usaha. Petugas
terhadap

rBerdalih Punia tapi Mengikat 27- dBngansetoran
atau sekitar RpRp 125.000/

DENPASA& nadarBalr - Modts
korupsi di Desa Pemecutan IGja
Denpasar Utara dengan terdakr,va

Perbekel AA Nguah Arwatha, 47,

akhirnya terungkaP gamblang
di Pengadilan Tipikor DenPasar.

Uang pungutan dari pedagang
kaki lima (PKL) di Pasar Iaba Puri
Agung Iero Kuta dan pengusaha/

pemilik toko dijadikan bancakan

atau dibagi-bagr dan dinikmati
perbekel beserta perangkatnYa

Mulai kepala dusun hingga
anggota Badan PermusYawaratan
Desa (BPD) mendapatkan dum-
duman Akibatnya, negara dalam
hal ini Desa Pemecutan Kaia
merugi Rp 190. 102.000. IrcnisnYa,

terdakwa sebagai perbekel
yang menginisiasi perbuatan
melanggar hukum itu. Saat
didudukkan di kursi pesakitan,
terdakwa terlihat pasrah meski
mendapat dukungan moril dari
belasan anggota keluarganya.

"Pada 2017 hasil pungutan dari
PKL dan pengusaha toko tidak
dimasukkan ke dalam APBDes.
Demikian pula dengan pungutan
yang sama tidak dianggarkan
sebagai penerimaan pendaPatan

desa tahun anggaran 2018,"
beber jaksa penuntut umum
(JPU) Gusti Ayu Rai Artini dan
I Nengah Astawa di hadapan
majelis hakim yang diketuai
Angelilcy Handajani Day.

JPU Rai membeberkan
musabab korupsi yang
disponsori terdakwa. Terdakra
sebagai perbekel sekaligus
sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan desa, dalam
memperoleh pendapatan desa

dengan melakukan pungutan
pada pedagang yang ada di
pasar desa terletak di Jalan
Sutomo, Denpasar.

3.000.000 per
Pada 20L4 - 16, terdakwa

masih pungutan
ke dalam kas Namun,

asli desasejak 201?

berdasar pu pedagang
pasar dimasu
BUMDes. Ini

n ke dalam

Pemecutan
telah Desa
mendirikan

BUMDesyang berdasar
Peraturan Desa
tanggal 1 Iuni20

Nomor 3/2016

Pelaksanaan pungutan itu
didasarkan pada SK Kepala
Desa Nomor 02/2005 tentang
Pengenaan Sumbangan
Pembangunan Desa Pemtugutan
terhadap pedagang dilakukan
petugas perlindungan masyarakat
(linmas). Praktiknya, linmas
dibagi menjadi tiga grup dalam
melakukan pungutan kepada
pedagang pengusata atau pemilik
toko di Desa Pemecutan Kaja

"Petugas linmas memberikan
pungutan dengan cara
memberikan karcis senilai
Rp 3.000 jika pengunjungnya
ramai. |ika pengunjungnya sepi
diberi karcis senilai Rp 2.000i
imbuh JPU Kejari Denpasar itu.
Karcis bertuliskan punia

BUMDes itu dipungut setiap
hari. Hasil pungutan kemudian
disetorkan ke bendahara desa.

Selain melakukan pungutan pada
pedagang pasar, juga melakukan

Nah, dari s

6,

afr perbuatan
culasihrterjadi yang

yanSbersumber dari
sudah L ke bendahara

riode Ianuaridesa, dalam
2017 - Februari lB sebesar Rp
r90.102.000 dibagikan
kepada aparanrrdesa,
dananggotaBPD sebesarRp
l r7.509.500. [ru dijadikan
tunjangan n kepala

desabeserta
Berdasar hasil

Abaikan Permendagri
MENURUT jak$a, terdakwaM Ngurah Arwatha sebagaipeme-

eane kekuasain Dengelolaan keqangan desa telah mengabaikan

Itutl utut keuanlair'clesa seb agaimana disebu&an dalam Pasal

t;ilbi P*mindagri Nomo-r Lr3l20r4 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, y.ang diatur berdasar.asas-asas transparan'

pungutan p1la ryls"try.ko amnta6et, pani{i'patil disiplin, dan tertib anggaran.

Terdalq^/a tepala desa dalam menetapkan anggaran dan
t^

belanja desa luga itidak memasulftan 5ng qungutan p:duCTF Y{
Iima,pungutan toko, pemsahaan, dansetoranPasarJabaPui

eg,-g I"* K.ttuke dalamAPBDes 2017 danAPBDes perubahan20lT '

Perbuatan tidak memasukkan pendapatan desa ke

dalam BIJMDes $cata mandti tanpa melalui mekanisme APBDeS

bertentangan dengan Permendes PDTT Nomor 4/2015'

"Terdakrva telah memperkaya diri sendiri, perangkat desa, kepala

dusun, dan anggqta BPD sebesar Rp I 17.509.500 dan memperkaya

ilffi;r 6 TZlsiz.soo, mengaicibatkan kerugian negara Rp

190. 102.000i' tegNsIJPU Rai.

Dalam dakr,vailn primer, perbuatan terdakwa diancam pidana

Pasal 2 avat (l) irlncto Pasal IB ayat (l) hurufb UU Tipikor juncto

Pasal 64 ayat O) [<UHe. Sedang dalam dakr,vaan subsider Pasal 3

juncto Pasal 18 af,at (1) huruf b UU yang sama.

Menanggapi da{oruaan jaksa, terdakMa melalui pengacaranya tidak

-.ngulrrfin eks$si. Sidang lanjutan dua pekan lagi. (san/yor)
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Du$an
tungli
Iaspel
Memanas
r Diduga Terja di 20L4-20I9,

Polda Sudah Menvelidiki

I Manajemen RSD Mangusada
Mengaku Siap Buka-Bukaan

DENPASAR, Radar Bali- RSD Mangusada di Kapal,
Mengwi, Badung yang terlihat megah dari luar ternvata
menyimpan gejolak di dalamnya. para doktei di
rumah sakit pelat merah itu gaduh lantaran uang
tunjangan jasa pelayanan (jaspel) diduga ,,disunart
alias dipungut liar (dipungli) manajemen +

) Baca Dugaan... Hat 7

Edisi

Hal

: Jufi4t,3l d"nerr!-{a
it

I Pqngutan : Pungutan
dilirkukan 2014 hingga
2019.

r Pbla Pembayaran Jaspel
Jaspel diberikan dengan

' cara ditransfer melalui
rekening, menurut
keterangan sumber, tidax
ada faktur rinciannya,
tidak ada penjelasan
detail.

r Tidak Tahu : Salah
seorang sumber dokter
mengatakan bahwa baru
mengetahui jaspelnya
dipotong setelah
dipanggil penyidik Polda
Bali.

r Disebut Sudah Sepakat:
Menurut Kabid Pengenda-
lian dan Operasional RSD
Badung, dr. Arya Widiana
Pasek, memahg ada
pemotongan dilakukan

pihak manajemen atas
dasar kesepakatan
dengan pegawai dan
manajemen sejak 23
Desember 2014 untuk
dana suka-duka.
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Baru Melaspns, plafon
Puskesmas Selat lebot
AMIIIPURA, Rad.ar Bali - Bagian plafon puskesmas Selat

Karangasem yang baru direhab jebol. |ebolnya plafon tersebut
teriadi di ruangrawatinap, kemarin (a/l). padahalpuskesmas
ini baru selesai direnovasi dan di-melaspas bebeiapa waku
lalu. febolnya plafon terjadi tepat di ruang tengah bangunan.
Material jebol pun masih berserakan di lantai-
Menurut beberapa pegawai puskesmas Selat, jebolnya

plafon dikarenakan ada kebocoran pada jaringan pipa
air di bagian atas. Akibatnya, air merembes ain men_
genai plafon hingga ambles.

Terkait kerusakan plafon, wakil bupati Karangasem I Wayan
Artha Dipa menilai pengerjaan puskesmas tJrsebut secara
kualitas tidak bagus. Karena baru saja selesai sudah rusak.
Hanya saj4 pihaknya mengatakan kalau kerusakan tersebut
masih menjadi urusan rekanan. Sehingga rehab akan dilakr_
kan rekanan. "Ya kalau kondisinya seperti ini secara kualitas
pengerjaanya tidak bagus,', ujarnya. Saat sidak beberapa
wakru lalu Artha.Dipa juga sempaimengkiritisi pengerjaan
puskesmas tersebut. Dia protes soal yenaeU yang tipis.

Sementara Kadis Kesehatan Karangui"m"d. put.u
Pertama membenarkan kalau plafon puskesmas selatjebol. "Ya masih menjadi tunggungan rekanan, jadi
rekanan akan segera memperbaikii, uyarrrya.

^Hal 
yang sama juga dikemukakan tvtertayasa dari CV

Catur Utama Mandiri. Dirinya mengakui kaiau ada jebol
sedikit di ruang rawat inap. Untui itu pihaknya akan
:"q.eT melakukan perbaikan. ,,ya kami ata., seg"ra p"r_
baikii' ujar Mertayasa. (traldot)

JEBOL: Kondisi plafon puskesmas Selat yang jebol, kemarin.

Edisi
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Sambungan dari hat l
Sementara batas wakru penga-

juan bandingsudah habis pada
Rabu (25l12) lalu.

"Sepertinya sudah inkraht.
Sampai fumat tidak ada upaya
hukum dari yang bersang-
kutan. Jadi otomatis waktu

'ip\kir-pikirnya sudah habis,"
kata Genip. I

Sementara itu Kabid Pemer-
intahan Desa Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa
(PMD) Buleleng, I Gusti Ngu-
rah Putu Mastika mengatakan,
pihaknya telah menyrrati Pen-
gadilan Tipikor Denpasar. Da-
Iam surat itu, Pemkab Buleleng
memohon agar salinan pu-
tusan dapat dikirimkan pada
pemerintah. Sebab akan di;'a-
dikan dasar pemberhentian
tetap pada Ashari.

"Untuk pemberhentian per-
manen, kami masih tunggu
salinan putusannya. Kami
sudah mengajukan surat pada
pengadilan, memohon agar
salinan putusan dapat segera
diberikani' kata Mastika saat

Muhammad Ashari

tetap (inkraht).
Kepala Seksi Pidana trGrusus

Kejaksaan Negeri (Kasi pid-
sus Kejari) Buleleng, I Wayan
Genip, mengatakan, hingga
Iumat (27/t2) dirinya belum

dihubungi kemarin (31 / tZ).
Lebih lanjut Mastika men-

gatakan, Dinas PMD Buleleng
telah menunjukpelaksana tugas
(Plt), selama Ashari berstatus
nonaktif dari jabatannya se-
bagai perbekel. Apabila telah
diberhentikan secara tetap, ren-
cananya pelaksana tugas akan
tetap bertugas sampai dengan
dilaksanakannya Penggantian
Antar Waktu (PAW) di Desa
Celukan Bawang.

"Nanti akan dilaksanakan
PAW Sebab sisa masa jabatann-

yalebih dari dua tahun. Makan-
ya dilakukan PAWi' jelasnya.

Sekadar diketahui Perbekel
Celukan Bawang non aktif
Muhammad Ashari dijatuhi
hukumanltahun3bulan
penjara dan denda Rp 50 juta
subsider 4 bulan penjara, pada
sidang putusan di Pengadilan
Tipikor Denpasar.

Selain itu Ashari juga diwajib-
kan membayar uang pengganti
sebesar Rp 39.160.000. Apabila
tidak membayar, maka hartanya
dapat disita oleh kejaksaan un-
tukmelunau biaya pengganti.

Muhammad Ashari.

Perbekel Celukan Bawang
tetpilih, nonaktif. Sebelumnya,
pada 31 Oktober 2019 dia
mendapat 1187 suara, saat
pemilihan perbekel (Pilkel),
mengalahkan pesaingnya, M.
Muhajir yang mengantongi 8'15
suara, lrwan 7O1 suara.

GMfB I O? DEWAffiIM , ,^O^, ,^J

Saat perhelatan Pemilihan
Perbekel (Pilkel) serentak pada
3l Oktober 2019 lalu, Ashari

, Pemecatan permanen masih /' menunggu salinan vonis I

hukuman. Setelah
digantikan sementara
peraksana tugas (pltl.
nanti dilanjutkan peigan-

lillnm66'.ru;

I

Pemberhentian

-$Ienunggu
Salinan Putusan

Namun bila hartanya takrersisa
lagi, maka akan diganti derrgan
proana penjara selama 6 bulan.

sefenarnl'a sudah ditahan di jeruji besi. Saat itu ia mampu
l,apas Singaraja. Meski begitu, rnengumpulkan l.l87 suara.
dia berhasil rnenang daf balik Uengaa]*anpesaingnyayakni

fft. ltutraliL l ang mengantongi
Bl5suara, dan Irwan sebanyak
701 suara. (eps/pit)

Edisi 
= 

Q-d'u, I lanuqtl qplb
Hal ttdcay'
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SINGARAIA, Radar BaIi -
Perbekel Celukan Bawang
nonaktil Muhammad Ashari
segera diberhentikan secara
permanen dari jabatannya.
Menyusul vonis dari penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Denpasar, yang
kini telah berkekuatan hukum

))
Sepertinya sudah inkroht.

Sampai Jumat tidak
ada upaya hukum dari

yang bersangkutan. Jadi
otomatis waku pikir-
pikirny- a su_dah habis.,

IWAYAN GENTP
Kosipidsus Bulet6ng

mendengar adanya upaya hu-
kumlanjutan dariAshari *

) Baca Aishari... Hal /

Jadi terpidana kasus koruosr
dengan hukuman 1 tahun 3
bulan penjara dan denda Rp 50
juta subsider 4 bulan penjara.

Rabu (2 5i12l2-€) atEu-sudan
habis waktu alias sudah inkraht.
sudah berkekuatan hukum

,/

.- .t
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ProyekGedung BaruRSDMangusada

Belum
MANGUPURA, Radar Bali - pem-

. bangunan gedung baru Rumah Sakit
Daerah (RSD) Mangusada tak kunjung
rampung. Pasalnya, ada proses pem-
bangunan yang sudah jalan tetapi
model bangunan yang harus diubah
sesuai dengan permintaan dan kebu-
tuhan rumah sakit.

Kabid Cipta Karya Dinas pUpR
Kabupaten Badung IGA Ngurah
Arinda Trisnawati, saat dikonfirmasi
tak menampik hal tersebut. Dia men-
gatakan, belum rampungnya pem-
bangunan lantaran ada perubahan
pada alat radiologinya. "Iadi, desain
bangunannya juga berubah. Makanya
rampungnya di bulan Des ember 2020
mendatangi' katanya saat dikonfirma-
si Selasa (3t/t2) kemarin.

Dikatakan, soal anggaran tidak ada
masalah, sdsuai kerja sama atau ten-

de1, bangunan itu akan menghabiskan
Rp 2Q5.648.738.700. Khta dia, saar ini

proses pengerjaan sudah mencapai
35,97 persen. Sehingga nantinya akan

,.fl ilanjutkan pembangunannya pada ta-
- '' hun 2020. Mengingat ini proyek sifatnya

tahun jamak (multi years).
Sementara dari peruntukan, Ge-

dung D rencananya akan digunakan
untuk poliklinik dengan sistem
cluster dan luang rawat inap kelas
II dan kelas I. Gedung F rencana
dimanfaatkan untuk pusat onkologi
pelayanan khusus kanker, ruang pe-
layanan eksklusif seperti pelayanan
bayi tabung, dan ruang khusus rawat
anak. Gedung G, rencana menjadi
pusat pelayanan,cuci darah, juga pu-
sat rnanajemen, untuk pendidikan
dan pengembangan, dapur serta
laundry. (dwi/yor)

gedung di RSD Mangusada yang belum rampung, kemarin.

Hal :.t
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Cek Portal Galian C

Dewan CuryAMasihe

Amlapura (Bali Post) -
Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana didampingi

wakilnya, I Nengah Sumardi dan I Wayan Parka,
melakukan pengecekan di portal galian C di Dusun
Uma Anyar, Desa Ababi, Kecamatan Bebandem, Ka-
bupaten Karangasem, Senin (6/1) lalu. Sidak ini di-
lakukan untuk mengetahui kondisi pungutan pajak.
Hasil pengecekan, dewan curigamasih adanya dugaan
kebocoran pajak di portal tersebut.

Saat dikonfirmasi, Selasa
(7/1) kemarin, Dana men-
gatakan, pihaknya sengaja
mengecek aktivitas di portal
galian C tersebut, "Sekitar
pukul 11.00 Wita, kami baru
menemukan ada sekitar 15
faktur pajak. Sedangkan di
buku penjaga portal sudah
ada sekitar 50 truk yang Ie-
wat. Bahkan, setelah menge-
tahui kami ada di sana, truk
pengangkut galian dari utara
itu justru diam, tak mau le-
wat. Itu yang membuat kami
curiga. Ada dugaan masih
ada tanda-tanda kebocoran,"
katanya.

Ia menjelaskan penge-
cekan baru dilakukan di
satu titik saja. Belum lagi di
portal-portal lainnya. Jika
portal yang lainnya sama
seperti itu, maka tingkat ke-
bocoran pajak galian C cukup
tinggi. Mengetahui kondisi
l!": p:lu$ya meminta di-

nas terkait lebih maksimal
melakukan pengawasan un-
tuk menekan tingkat kebo-
coran. "Selama ini, antara
kerusakan lingkungan dan
jalan, tidak seimbang den-
gan pendapatan dari sektor
galian C. Jadi, pengawas bisa
lebih dioptimalkan ke depan-
nya," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan,
dalam waktu dekat ini. pi-
haknya juga bakal memang-
gil komisi yang membidan-
gi untuk mencari di mana
permasalahannya. Bahkan,
kalau memungkinkan bisa
dipasang CCTV di setiap por-
tal. Upaya ini dilakukan agar
diketahui jumlah truk yang
lewat setiap harinya. "Kami
berkewajiban untuk menjaga
dan mengawasi uang rakyat.
Karena kalau pendapatgn
besar, maka imbasnya ju[a
ke masyarakat," tegas imbuhD"ry,9.TEt) _

!! ll
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'Rancangan APBD 2021 Diba as Lebih Awal

lkan
Tetap AdL ibah

Denpasar (Bali Post) iali dan TAPD Provinsi Ba
Badan Anggaran-(Banggar)- DJ*?- 

}o,r \ kernarin. Rapat utaman:

telah mewacanakan Pe.mang'
il;;; hibah. "Tadi belum
diputuskan' masih Panlang
itu," ujarnYa. -Menurut lka Putra' ter'
f 
"Uii't- 

aut utu harus digelar
n"."- P""aaPatan Daerah
untuk bisa mengetahur rn-

;ii;;;i anggaran' Komisi II
ir?RD Ba li 

"sudah ditu gaskan

Jntr'tt ."g"tu melaksanakan
e"t".t-i?"aaPatan Daerah
;;;;;; tRPl.'Puti"g lambat
,linJ^t ou"t"n gahan Februan
*Z"auiung. Setelah target

"."a"P"t"" 
202 I ditentukan'

Larulah kemudian drrumus-
[u nl.tg"t belanja' (kmb32)

Badan Anggaran (ltarrEBary

;fl*r**":tqaiiH"p"".;:i[nf; ]f#ff k""T]*r*.*;:5;;;t 
^ 

p ;" Ranca".g^n APts D z uz r vans q' 
iifi;ffi ;;; 

-i" 

"r." 
it a s p ek

"H:,fi :ffi l*A,l;X!,11".Eliil1l,'l;;;;;#;,isasipendapa
program digitalisast' 

*^' 'ton infra- untuk lebih n dah &iawasi'
i[aksanakan,.Banggar,p"Lq1p:",?,Xt 3iHn*:::XiliillXi':lm F:t^I 'i'iilirealisasi PendaPatan o

2019 mencapar lutt p;;;; pu*U^"g"nu"-tlalum visi dandipertang

rp n/. etr.iriun) dan oa. aspek'-N.q.l c^"' "ry.,tilill" ::[l l".llff"5tffii

r.rSja'yabkan.
I bebarnya,

""i"l,it'"'ll}$;l 
ffi'-T,!at #l;Hmil*l*ru i4ll$g'i

slkart Paling

'$it.ftXii'%iJ**3 i:i :l??:iT;i;"'%1il,Tffi ffi#i: ii;lii'ic"'rt 
"" 

i

H,Jfitj;TJ: .^""i 
:3il *ljfJ133ift'ft"'-:f,*:l#f; *3i#:?"x#

M€-nu,u L Su gawa $orrv' se gitiga;'em"q;flItJr;t ;lryifi'*ilil
e1*, 

-, 

t:n.'ffi 'il Trf iiiJ"U i:;;i: r;Ti * *' n:*ru H : hl*l *{'

e$ruafi," jelas
ini.

fasrlrtasr llloa. -ursrr i;i;; 9r"e"t membantu masyara- tffilt", 
Rancr

'o1,t*ouiti?:ilTl'X i;ao kat- , .

$l#,:xl ; rjl; :"sffi i# i;'3," I *hi Y,l $'Tii 3:i j#ii ;f"tl?l';

tl

ndapatan
r 2019 dan

lBerita ini Oiia dikomentarl

lpada acara Citra Bali

liRadio Global FM

lpuxrt oa.oo - o9 3o wita'
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Korupsi Bupati GuP

Lima Sqksi Kompak

Sebut TidakAda Ti'm Medis
Gianyar (Bali Post) - D^--------^ .r^

I Ketut suasta, mantan sekretaris_ umum Pengurus p.abgng-PsSl Gianyar'

S"i""i i?irl f."tr.i.r" f."*U"f i aittadirkan di Pe-ngadilan'Tipikor Denpasar' Ter-

;il;; )r"it;"f""f "ii"ng 
f"r;utan dalam agenda pembuktian dari jaksa'

menandatangani Perjanjian
]ribah tersebut. Atas dasar itu,
Ketua KONI Gianyar Arjawa
rnengajukan surat Perihal Pe-
nyaluran hibah Rp2,5 miliar
yang salah satunya untuk PSSI
Gianyar sebesar RP500 juta.

Dana itu pun cair melalui
BPD Bali Cabang GianYar'
Turnamen BuPati CuP 2016
pun berjalan. Namun IaPo-
ran penggunaan clana yang
dilaporkan terdakwa Ketut
SuaJta diduga tidak benar dan
tidak sesuai dengan riil Penge-
luarannya. Di antaranYa uang
transpor, biaya garis lapangan,
uang fotokoPi hasil Pertandin-
gan. pengeluaran uang untuk
ienasa medis atau kesehatan'
uang pembinaan dan toP score,

bantuan kepada wasit, honor
pelaksana pertandingan. dan
iapt,ran lainnl'a. Selisih laPo-
ran yang diduga tidak beriar
atau anggaran fiktifitu sebesar
Rp152.450.000. (kmb37)

Di hadapan majelis hakim
nimpinan Esthar Oktavi. JPU
i P"tu Iskadi Kekeran dan I

Made Eddy Setiawan, meng-
hadirkan lima saksi Yang meru-
pakan panitia seksi Pertandin'
ean. Mireka adalah Dede Se-

iiu*un, I Wayan Kosim, Gustu
Nsurah Swimbawa, Ida Bagus
Suluh dan I WaYan SuarYa'
Jaksa mengatakan mereka juga

dari club sepak bola GianYar.
Para saksi ini sekaligr'rs me'

mentahkan Pertangung jawa-
ban, khususnYa soal Pengelu-
aran uang untuk tenaga medis
atau kesehatan. uang Pembi-
naan dan toq score, bantuan
kepada wasiL, honor Pelaksana
pertandingan, dan laPoran lain'
wa. Pasatyu. Para iaksi kom-
pik mengakir tidak ada diter-

iunkan tenaga medis saat itu.
.Jusa tidak ada anak gawang.
dai sebagian besar tidak menge-

tahui ada pembinaan'l'oP score.
Saksi Suarya ditanYa soal

top score, uang Pembrnaan
dan soal piala. Selain itu, juga
ditanya soal SK Pertandingq!.
Namun saksibaru tahu ada SK
setelah kasus ini dibidik kejak'
saan. Dia tidak mengetahui ada
tenasa medis.

S6mentara saksi Ida Bagrrs
Suluh menambahkan, saat Per-
tandingan tidak ada tim medis,
namun disediakan masing-
masing club. Juga. sambung
Ida Bazus Suluh, tidak anak
ga*ans dalam turnamen Bu-
pati Cup. Keterangan itu juga
diperkuat saksi lainnYa.

Perlu diketahui, untuk men-

jalankan Bupati CuP, terdakwa
I Ketut Suasta mengajukan
proposal ke buPati. ProPosal
itu ditandataneani Ketua PSSI
Gianvar Pande Made Pur-
watha dengan bantuan dana
Rp600 juta. KONI KabuPaten
Gianyar yang dtlandatanganl
I Nyoman Arjawa, selaku
Ketua Umum KONI GianYar
mengajukan proPosal senilai
Rp2.923.200.000., Yang ditun-
jukkan ke Bupati GianYar.- 

Prooosal itu untuk meiak-
sanakan program kerja KONI
Gianyar. SelanjutnYa BuPati
memberikan dan menYetujui
hibah kepada KONI sebesar
Rp2,5 miliar. SelanjutnYa, Arja-
wadan JWavan Sudamia selaku
Asisten Administrasi Umun
Sekretaris Daerah GianYar

Edisi

Hal

; klu g,fonuari *oQ

.rl



Jt)
,zPs\

-('$WF
\Gry

*J:P

Sub Bagian Humas & TU BPK Rl

N RADAR BALI T] TRIBUN BALI

n

Pefiwakilan Provinsi Bali
I

dbalr Posr r NUSA BALI

/ Daerah
agal upay mempksimalkan

ransada ituturtukpoterrsr ase
Dlsa meml

vqleo+ ituurtuk
enkR4 KoDtrlD\tsl

baer{q9lr
memiliki
belum
maL
berikan
pada
Yans

belum punya
harfrs iegera

aset,yang .

ekqnomis yang
p secara maKsl-

nyp, belurn nrenr-
rtribusi optimal
.'I(enriJrtiraE asel.,;,

tll" rl.*t "r, ["p^t

ffl4qiratmih,q8l""

dimiliki, sehingga poLensir rYa

danat dimaksimalhatr tttttttk
peningkathn pendaPatan t lae-
rah," harapnya. (kmb28)

tl

Edisi

Hal



BPK Rl Pertvakilan Provinsi Bali

RADAR BALI I TRIBUN BALI dEAUI POST N NUSA BALI
Inl
I

-l-

Dana Masuk ke Kas Pepkab Rp7,9 Miliar

Perunfukan Paj ak Penerangan

Jalan Dipertanyakan
Bangli @ali Post)-

,1'alan umum €JtI) diKeberadaan lampu penerangan 1'alan umum
rap dikeluhkan masyarakat. Masflahnya lamp
nng di pinggiran jalan itu banyak [ang tidak ber

'nyebabkan 
jalanan menjadi gelafl pada malam

kerap dikeluhkan masyarakat. Masflahnya lampu PJU yang ter
pasang di pinggiran jalan itu b.anyak fang tidakpasang di pinggiran jalan itu banyak $rang tidak berfungsi sehing
menyebabkan jalanan menjadi gelafl pada malam hari. Bahkan
@@r4la wilayah, masih ada jalan yang belum dipasangi lam
PJU. Warga pun mempertanyakan peruntukan pajak penerangPJU. Warga pun mempertanyakan peruntukan pajak
jalan yang selama ini dibayarkan melalui PIJ.J.

Anggota DPRD Bangli, Made Sudiasa, Selasa (7/1)
tak menampik bahwa selaina ini cukup banyak warga yang mem
pertanyakan peruntukan pajak penerangan jalan. Menurutnya
pertanyaan warga cukup beralasan Sebab logikanya pajak
erangan jalan yang dipungut dari warga yang menjadi konsurr
Iistrik, mestinya dipakai pemerintah untuk kebutuhan fasili
penerangan Jaran.

Sepengetahuannya selama ini pajak penerangan jalan
masuk sebagai pendapatan daerah itu nilainya di atas Rpb n
Namun di sisi lain, cukup banyak $mpu penerangan jalan
mati. Bahkan belum terpasangi lafnpu. Sudiasa pun berh
pendapatan yang bersumber dari pajak penerangan jalan itr

Bangli bisa benar-benar aman dan jaianan di B;gH;idak
pplsnc ngelagerapan.

Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (
PAD) Kabupaten Bangli, Ketut Riang, dikonfirmasi mengenaiPAD) lGbupaten Bangh, Ketut Riang, dikonfirmasi mengr
itu menjelaskan bahwa pajak pener{ngan jalan adalah paj
dikenakan kepada konsumen yang menikmati listrik.
dikenakan pajak setiap membayarlishik. Selama ini pajak pener
gan jalan yang dibayarkan warga itu ;nasuk ke Pemda melalui Pl
, jlerkait peruntukannya, Riang rpengata]an tidak ada atu

yang mewajibkan pemerintah daeraH harus menggunakan sepen
nya pendapatan dari pajak penerangan jalan untuk kebu
fasilitas penerangan jalan. Namun pemerintah punya kew
memberikan fasilitas penerangan jalan kepada masyarakat.

Di tahun 2019, kata Riang, pajak penerangan jalan yang dit
Pemkab Bangli itu dari masyarakaf rnencapai Rp7,9
itu melampaui target Rp6,8 miliar. Di tahun 2020 ini,
dari pajak penerangan jalan ditargef Rp7,6 miliar

Pihaknya mengaku tidak tahu pasti seberapa besar

Edisi :

Hal :

termasuk pemeliharaanya selama ini ditangani Dinas
gan. (kmb40)
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Realisasi PAD 2019 HanY

Didominasi TurunnYa Retribusi D idanl Pajak

TARGET Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

tercapai. Dari Rp388 miliar lebih ta-rset t"".9-1'01111?:

p"r""n. Hal tersebut tentu sangitdisafltfl,
;;; *Jil selatu terlampadi' Lalu apa penvebabnva

-ai fahrrn tfi19?
PAD tidak tercaPai tahun 2019?

KePala BaPelitbang Ta'
banan Ida Bagus Wiratma;a'
ili;;; (7/1) kemarin menjelas'

I"rr. ,ia"f. t"tcaPainYa realisasi

"l"a^o"t"" 
saiah satunY.a di-

i"*i"-"ti P"turunan retribusi
O"uu f*ik Wisata (DTW) yan8
"-"'"."Prl 

angka RP40 miliar'
il"""i;" iiu"" g"Pel kedua PBB

PZ dan BPHTB. dan PenYum-
iu.ts X"tigu beruPa PHR'"- iiiil;dk.nnYl, ada berb-

un.i fuktot Yung menYebabkan
pE"aup utu" tql< m9lg1nat-!a1-
Let uniuk retribusi D'I'W' Fak-

Ior dimaksud sePertt menu-
runnva jumlah kunjungan wr'

ratawa". Jumlah kunjungan
*itutu*"tt tahun 2019 kurang
memuaskan lantaran terdam-

out Uutt.uttu Gunung Agung'
i"lr-.u*Puh. kesehatan' dan

kriminalitas. "TaPi ingat'
. tingkat orang belanla menu-

t""?,'o"r^x ju"ga menurun' Ini

faktor vang hamPir dirasakan
semua daerah," ujarnYa'

Dan untuk Penuruna.n ctl

."fi;; p":ut ' ianjut Wirat-
ntui^, dit 

"tenakan 
sel?Tl

i; il: ifi;1". lli: ^.""lRi ftirT'ilt.-t"ra ha-nYa 6o-70
o".t"n wajib Pajak Yang taat
membaYar kewa.;tbannYa'
Karena memang seJaun rnr
.-";ilt .triak vang tidak taatwajib

kewaiibannya.^-- gbsit"P"" selama hamPir
t"i"hluh"n tidak Pernah ada

"?"u"."uiu" 
NJOP' Selain

i"su OPI Yang dinilai kurang

!r?*"t beiin6vasi' Mereka
ie.us berada di zona nyaman'
ilLa tetaP bertahan dengan

;;1"sam;. maka target PAD

IiiiO v""g diPasang RP159

-ifi"ti""t:" dianggaP menjadi
beban. \

ilak merasa di zona nYa-

an, PAD bukan tujuan me-
, ' :r- ^ --^nd h6frrc

inkan rutinitas Yang harus
lakukan.. Bagi .iY? 3"9*:
rGo miliar it., tiaat q1-
iuft. Xu-ott \arus ada Pola
ng dibangun ol"tt P"tllflt:

;;;;t'p dengan standar
ang sama sepertr saal ]'nl'

87 Persen

n tahun 2019 tidak

realisasitarget

"Kalau mau berubah dan

solusi. (bit)

wajib pajak Yang
belurh ada Peneri a... 

"uma 
saja," terangnYa'

KhuPus PendaPatan,.danffittit'J;;ttlt"uPutt sanksi

ataupun hal-hal Yu"C -:l-1::ataupun hal-hal Yang menoe-

."t it"."t u untuk membaYar iat . tetain'tetah diben-
[jl, j"eu 

"tu" 
dr].1ku\ar.r

taan Potensr wallb P.EqT

^r". 

-S"p"iti 
Pedagang kaki

rn. V*'g memitiXi omset,RP

lolJr." itu. perbulan' Vlt*
iiart""" t<e t3g desa di Ka-

,reui"n iuUu"an. dikatakan
iratmaja akan dtsrapKan
,lugaq didesa didamPingi dua

can"e pemerintah.
U"niuk melakukan Pen-

ataan ini, bahkan lYdu|
eit;;;[". anssara.n' Nanti-
nv" v".tg disasar adalah Pen-

[;;";; iedagang ter-masuk

iuii[ puiut yins. nlelband;J'wajib pajak Ya4g,qeqol
iu'"n'*"*lrandel akan di-
;;.;g stiker. bahwa usaha

mer"ki tidak taat membaYar

eaiak. Kalau stiker dicabut
lJ'u tu^k.i hukum. Karena di
stiker itu dilengkaPi barcode'

i'Meski itu Pedagang kali
lima kalau sudah omsetnYa

di utut lima juta Perbulan'
il{ereka wajib 6aYar Pajak' Hal
ilru sudah diatur Perda' Target
itu yang menjadi inovasi ke
depan," terangnYa memDerl

\du ? ,Jonua'' -zoto
D

nva bisa terealisasi 87

tahun-tahun sebelum-

frt
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Pemanfaatan Aset PemProv Bali

rWarga Dest Sumberkima

Singaraja (Bali Post) -
P.rlnha.t warga Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak me1gikuti mediasi

terkait pemanfaatan tanah milik Pemprov Bali di Desa Sumberkifna, I(ecamatan
Gerokgik. Mediasi ini dilakukan karena warga tidak mengajukdn permohonan
sewa tanah. Warga juga menolak kalau digusur.

Mediasi digelar di ruang
rapht kantor Satpol PP Bule-
leng, Selasa (7/1) kemarin.
Hadir dalam mediasi itu Ka-
satpol PP Bali Dewa Nyoman
Rai Dharmadi didampingi Ka-
satpol PP Buleleng Putu Dana,
Dandim 1609/Buleleng Letkol
Inf. M Windra Listrianto, Ca-
mat Gerokgak Made Juar-
tawan, dan Kapolsek Gerokgak
Kompol Made Widana.' 

Warga yang diwakili H. Mu-
lyadi Putra yang juga anggota
DPRD Buleleng mengatakan,
alasan warga menolak menye-
wa tanah tersebut karena telah
turun-temurun menemPatr
tanah seluas 1,4 hektar itu.
Selain sebagai rumah tinggal,
tanah tersebut ditanami tana-
man hortikultura sebagai sum-
ber penghasilan utama warga.
Selain tidak setuju menyewa

lTrh tgJqgpf!, yqrsp jYea

menolak kalau digusur. Ka-
lau keputusan ini dijalankan
dipastikan timbul masalah
sosial dan ekonomi bagi warga.
Untuk itu, dia meminta waktu
melakukan perundingan satu
bulan ke depan. "Di sana ada
300 jiwa dan secara turun-
temurun sudah tinggal di situ.
Kami tidak setuju kalau me-
nyewa dan kalau digusur ke
mana ratusan orang ini ting-
gal. Belum lagi ada siswa dan
anak kecil," katanya.

Di sisi lain, Mulyadi Putra
menyebut warga ini memiliki
hak untuk mengajukan pera-
lihan hak atas tanah tersebut.
Usulan yang pernah diajukan
itu belum disetujui oleh pemer-
intah hingga sekarang. Dirinya
menilai ada kesan kurang adil,
sebab Pemprov memiliki tanah
dengan luas ratusan hektar

,yang seh_arusnya diman?tkan

dengan oppimal. Faktanya
tanah yang lrnsnya hanya 1,4
hektar dan flitempati 300 jiwa
harus disasar.

Kasatpol PP Bali, Dewa
Nyoman Rai Dharmadi. mt'n-
gatakan pihaknya ditugaskan
untuk melaksanakan amanat
Perda No. r13 Tahun 2018
tentang Pe4gelolaan Barang
Milik Daergh. Sesuai regu-
lasi itu, pemprov mengelola
aset dengan cara sewa, kerja
sama dan bagi hasil. Sebelum
menerapkan perd4 ini, pem-
prov meminta warga yang
menempati tanah itu mengi-
kuti regulasi yang ada. Hingga
sekarang belum ada warga
yang mengajukan permo-
honan sewa. Pemprov sudah
melayangkan dua kali surat
peringatan dan ketiga kali
disampaikan kemarin. Kalau
peringatan kPtiga tidak diin-

dahkan, maka uPaYa terakhir
adalah pengosongan. Sebelum
upaya itu ditemPuh, secara
niiUudi Dharmadi memberi
kesempatan warga berunding
kembali selama satu bulan
sesuai permihtaan warga.
Pihaknya akan melaPorkan
hasil mediasi ini kepada Gu-
bernur dan apa pun kePutu-
sannya nanti, warga harus
siap menerima.

Sementara itu, Kepala
UPTD Pengelolaan Barang
Milik Daerah, BPKAD Bali,
Ketut Nayaka, mengatakan
sesuai perdn pemprov me-
nyewakan tanah dengan tarif
Rp3.000 per meter persegi.
Selain itu, ada sistem kerja
sama bagi hasil dan kontrak.
Jika warga tidak mengikuti
perda, maka tanah itu harus
dikosongkan. (kmb38)

t"t'

*
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at DLHK Denpasar Dfituntut Setahun
* Terjaring OTT lusai Tenma Gratifiikagi Rp 3 Juta

Peiab

"Terdakwa tidak
ada niat meminta

atau melakukan
pemerasan kepada

pemohon ijin,"
DENPASAR, NusaBali

Oknum pejabat Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kebersihan
iDLHK) Kota Denpasar; I Wayan
Kariana, 44, yang tertangkaP
OTT (Operasi Tangkap Tangan)
saat terima gratifikasi RP 3 juta
dituntut hukuman 1 tahun Pen-
jara"qleh Iaksa Penuntut Umum
fiPUl di Pengadilan Tipikor
Denpasar.

Dalam sidang yang digelar
Selasa [7/1J, JPU Kejari Denpasar
yang diwakili I Gusti Ayu Putu
Hendrawati dan Ni Luh Oka Arini
Adikarini menyatakan terdakwa

terbukti bersalah melakukan
tindal( pidana gratifikasi, seb-
agaimdna dalam dakwaan alter-

selam
kena

1 tahun, Kariana juga
lana denda. "Menjatuh' akulkan pemerasan kepada

tidhk ada n

natif kq satu. Yakni, melanggar
Pasal 12 huruf e UU Tipikor ]o
Pasal6S avat 1, KUHP.'

Sela[fr dituntut pidana penjara

kan
liwa

na denda kepada terda-
0 juta subsider 3 bulan Iasus ini berawal pada 1-1"

lalu saat terdakwa merfemui

rus ijin," pungkas Warsa.

penj ," tegas JPU yang juga
as uang hasil gratifikasimera

Rp3 untuk negara.
Dal

beratk
perbu
mel n program pemerin-
tah ya
memb

pertimbangan mem-
jaksa disebutkan jika
n terdakwa Kariana

1 sedang giat-giatnYa
antas korupsi. "Hal

nkan terdakwa sopan,
ui perbuatannYa .dan

,n yang ditimbulkan
rang dari Rp 5 juta,"

meri
men,
nilai

beber I

rumah makan, izin airbawah

:qngan dan
. Terdakwa

kemudian dicatat dalam derita
acara. Atas dasar itu, terd{kwa
meminta saksi I Gusti Ayu P{rwa-
ti menunggu di Pizza Hut $pnur.
Di sana lagi dilakukan ceklilevisi
dokumen dan ternyata ke}{ifran-
gannya sama.'Saksi menffing-
gupi menyelesaikan kekurdpgan
tersebut. Dan saat itu, terdHkwa
menyampaikan ke saksi fflhwa
untuk mempermudah mal{alah
itu, I 

I

Gusti Ayu Parwati dinitntai
biava oleh terdakwa. Alasdfrnva
supaya tidak berpengaruh t{rha-
dap proses penerbitan izin L{PPL
dan UKL-UPL yang dikelu{fkan
DLHK Kota Denpasar. Saksi lpun
saat itu memberi uang Rp Jlfuta
untuk mempermudah prose#y".

Di hari yang sama, terddfn'va
melanjutkan pemeriksaaf! PT
Sinar Wahyu Putra Transpor|, di
Jalan Tukad Badung. Pem$[ik-
saan izin dan dokumen dil$ku-

kan. Yakni izin li
pengelolaan saml
mendekati Dewa utu Awan
Sudiasa, untuk ndatangani
berita acara keku n. "Yang
penting sama-sama
kata terdakwa pad Saksi

lah,"

kemudianmemberi terdala,rra
uang Rp 2 juta, ka takut
izin yang diaiukan
terdakwa.

Apesnya, saatter(
ke dalam mobil da

masuk

amplop Rp 2 juta i
membawa
tim Saber
dan po!s!Pungli Kota Denpasa

mencegat terdak
semuayangada dala
merah diminta tu

bat

. Mereka
rpobil plat
dan pol{si

menggeledah. Di kanlah
amplop isi Rp 1 juta r

tadi. Pengakuannya,
nR2juta
ata jaksa,

uang itu untuk beli n mobil,
tpmbahan makan ti
{JKL-UPL dan untuk
pribadi. &rez

SPPL-dan
tingan

Terdakwa Kariana yang di-
mpingi kuasa hukumnya Warsa

ngan limbah. Kekurangan itu

Bhuwana yang diberi kesemPa-
ln menanggapi tuptutan melalui
ledoi (pembelaan) meminta

nan serrFgAn=rlngannya.
a majelit hhkim. "Terda-
dhk ada nfatfneminta atau

tim, ada persyardcrryalrg
rg. Yakni soal surat layak se-

,ah, swakelola pengelolaan
npah, DSDP penampungan
bah, membuat tempat penam-

Edisi

Hal

Pabu, I ,.tan'/ari 2o2o

D

il

!erigah,l Denpasg r. Mereka mem-
Hahas soal revisl nama, dan peri-
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menjadi Rp
gota. Kini ,

anggaran u
ke BPfS
bansos

per ang-
rasionalisasi

lan, agar seluruh
PBI bisa tercover,

ngannya itu harus
rn. "Kalau skemana

lan, bisa saja. Nah
esertaaan aktifnYa
, sebulan lagi, karena
sistem dari Pusat.
yang memerlukan
adaan darurat, se-

kepesertaan
anggaran,
menyesuai

Menurutn
rekomendasi Buleleng di-
mana dana
dipergunaka:
ang waktu,T
penerima KI
inaka kekur

ini sudah
fadi kalau
i<artu dalam

. /utupi Kekurangan Pembayaran luran KIS PBI
V

TAPD Rasionalisasi
Anggaran Bansos DPRD
SINGAMJA, NusaBali

Tim Anggaran Pemerintah Dae-

rah ITAPD]Femkab Buleleng mulai
menyisir anggaran guna menutuP
kekurangan PembaYaran iuran KIS

PBI ke BIJS Kesehatan, genilai RP

30,816 miliar, Salah satu bidikan-
nya adalah memangkas jatah hibah
binsos bagi anggota DPRD Bule-
leng. Sedangkan Pemegang-KIS
PBivans semPat dinonaktifkan,
kartunvl akan aktifkan kembali
dalam waktu sebulan. ltu artinYa,
mereka akan mendaPat PelaYanan
kesehatan secara gratis sebulan
lasi.

Untuk diketahui, KIS PBI Yang
ditansqung melalui dana shar-
inq PE;rprov Bali dan Pemkab
ritetenI di tahun 2020 men-
capai Rp- 159,890 miliar, untuk
377.224 iiwa. Namun dana shar-
ins vang'baru dibaYarkan hanYa

se"U6saiRp 97 miliar, Sehingga
ada kekuiangan dana sharing
Rp 62,890 miliar, dimana Pem-

kib nuleleng harus menYediakan
dana sharing sebesar nP eO,QfQ

miliar. Danisebesar RP 30,816
miliar ini harus disiaPkan kurun
waktu 7 bulan ke dePan.

Sekda Buleleng Dewa Ketut
Puspaka selaku Ketua TAPBD Bule-
leng Selasa (7/1J, mengu.ng\ankan
p e nli s i.a n 

- 

" I 
gga ra n, djl al^1.\:-l

melihat jatah hibah bansos bagi
masing-masing anggota dewan'
Menurirt PusPaka, sesuai dengan

resulasi, hibah daPat diberikan
minakala seluruh kebutuhan
dasar masYarakat telah terPe--

nuhi. Sementara saat ini, masih
dibutuhkan anggaran Yang besar
untuk memenuhi kebutuhan dasar

masvarakat dibidang kesehatan'
"Nariti kita bahas bersama DPRD,

vans ielas ada kebutuhan dan kita
irahii bersama. Inilah yang kita si-

ii. t"rnu", 
"gur 

bisa efisiensi, DPRD

iuea legowo manakala salah satu
'p.-oer"hnya juga disisir' Saya. pikir
i.min-tetir"n di dewan kePekaan-

nya sangat tinggi untqk memahami
u'"it*" "kondili masYarakat lebih
penting dari segalanya," ielasnya'' otti evaluaii itu, akan dilihat
secara detail PendhPatan-Pen-
a"p"t"n Yang sah diterima dan

Ji.Ln..ni a"lim APBD Perubahan

kabupate-n Buleleng. Evaluasi akan

dilakirkan Pada semua Program
kegiatan, hulai dari kegiatan

iecara menyeluruh. Salah satunYa

adalah di DPRD Buleleng, denganadalah di D?RD Buleleng, dengan

festival, hingga Pembangunan
infrastruktur. 

-'semuanya dievalu-
asi, kalau ngomong mencari ke-
butuhan anggaran itu tidak satu
persatu taPi seluruhnYa. DiPeru-
bahan anggaran inilah Yang kita
sempurna'i<ln semua, bila ada hal
yang harus disemPurnakan," kata
Sekda PusPaka.

Data dihimPun, iatah hibah

cana tersebut.' "Prinsipnya kalau
memang nantl diperlukan untuk
kepentiigan y4ng lebih besar apal-

"ni 
kebuiuhin dasar masYarakat,

kEnapa tidak. fetapi kan perlu kita
disktisikan b{rsama-sama," kata
poltisi PDIP a$rl Desa/Kecamatan
Teiakula ini.

Di tempat tqrPisah, KePala BPJS

Sinsaraia EllYl Widiani mengata-
kanl addendqm atas Perianiian
Keriasama (PI{SJ yang telah dibuat
dapat saia dilakukan, sesuai tlt1,l
viie diiireinkirn oleh pemerintah
haeiah. Slkenfra itu bisa ium.lah

ang menyesuaikan
rentangwaktu Yang

baiknya me r mandiri dulu.

dengan
umperjaniian
r daerah, dan

namanya d
intah,

Edisi ' Paha, Dauuati 2Bro

mabantuan

ftarkan oleh Pemer'

anggaran.
L. bila skema sesuai
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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)

Edisi

1,1

z
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Pungli, KasiDLHK
Dituntut Minimal Ii

DENPASAIF^,RadarBali

{,t - Kepala seksi (Kasi) Kaji-
an Dampak Lingkungan
DinasLingkunganHidup
dan Kebersihan (DLHIO
Kota Denpasar, Wayan
IGriana dianggap terbuk-
ti memeras ppengusaha
yangmengurusizin. ,

IPU Ni Luh Oka Arini
Adikarini di muka maje-
lis hakim yang diketuai

IIW\
Wayan Kariana

Wayan Gede Rumega, kemarin (7/1) menyatakan, dalaraan
Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal65 ayat I KUHP ter-
buki. Yalni lcdarm terbukti memeras dan menerima Rp 3 juta
saat te{aring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Sateslcim
PolrestaDenpasar. Iapun dituntutsetahunpenjaradandenda
Rp l0 juta subsider tiga b,ulan penjara.

Salah satu pertimbargan yang meringankan, terdakriva
belum pemah dihukum dan nilai kerugianyang ditimbulkan
terdala,va kurang dari Rp 5 juta. "Terdakrnn bersikap sopan,
mengakui bersalah dan dan memptrnyai tanggungan kelu-
arga," ungkapIPUOka.

Atas tuntutan itu, terdalorua melalui kuasa hukrmnya Warsa
T. Bhuana I Gede Bina dkk mengajukan pledoi secara lisan.
Pengacara terdakwa nrenyatakan, terdalrr,va tidak ada me-
mintaataumelakukanpemerasan, tidakadaniatanmeminta
dana pada pengurus izin. "I(ami minta terdal$/a dihukum
seringan-ringannya karena terdak va adalah tulang punggung
keluargai' ujar pengacara terdakrara. (san/yor)
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Sengketa Tanah Sumberkima Masih Alot
Terkait Aset 1,4 Hektare
MilikPemprov

GEROKCAK, Radar Bali - Masalah
asetiadisatu di antam temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Per-

wakilan Provinsi Bali, belum ada titik
temu solusi. Tanah seluas 1,4 helcare
yang ditempad warga Dusun Sumber-
pao, Desa Sumberkima, Gerokgak,
Buleleng, ini masih jadi sengketa.

Pemprov Bali melalui Satuan Polisi
Pamong Praja dan BPKAD Provinsi

Bali sudah ketiga kali bertemu warga
Dusun Sumberpao. Pihak pemprov
meminta mel4kukan pengosongan
terhadap aset tersebut,

Walhasil, sebaryak 32 kepala keluarga
(KK) tak krnjung menyetujui .

) Baca Sengketa., Hal 7

Disebut Tidak Ada Kontribusi
I 3TTGf,EIA...

Sambungan dari hal 1

warga bersikukuh telah me-
nempati lahan tersebut sudah
pduhan tahun.
Kali ini Pemprov Bali pun

kembali bertemu warga Dusun
Sumberpao, Sumberkima, Ger-
okgak. Pertemuan dilakukan
di Kantor Satpol PP Buleleng,
Selasa kemarin (7/l).

Dalam pertemuan yang ber-
largsung selama dua iam lebih
pemerintah provinsi Bali menge-
luarkan surat peringatan (SP) lll,
agar seSera warga m€ngosong-
kan lahan tersebut.

"lni sudah jadi temuan BPK,
karena aset tersebut meski
ditempati warga, namun tak
ada hasil sama sekali puluhan
tahun. Sehingga hari ini kami
keluarkan SP lll" papar I(asat-
pol PP Provinsi Bali, I Dewa
Nyoman Rai Dharmadi.

Menurut Rai, pihaknya sudah
mengelua.rkan surat peringatan
(SP) I dan SP Il, dituju-kan ke-
pada warga. Tetapi surat terse-
but tak respons. Boleh warga
menempati lahan tersebut,
namun tetap harus membayar
sewa lahan seluas 1,4 hektare.
"Jika warga tetap bersikukuh
menempati lahan tersebut,

tetap kami ambiltindakan tegas

yakni meng8usur/' ucapnya.
Rai menambahkan bahwa

pemprov agar mengosongkan
Iahan tersebut sebenamF ada-
lah penegakan peraturan da€rah
terkait masalah aset. Itu tertuang
dalam amanat peraturan daerah
Prcvinsi Bali No. 7 tahun 2018
tentanS penggunaan lahan aset

pemprov maka maqrarakat wa-
jib memiliki izin pemprov dan
atuan yang menyertainya (sewa

menyewa) bagi yang meman-
faatkan lahan/tanah. "Kami ber-
harap setelah pertemuhn wa.rga

mentaati anrran te6ebut, namun
apa tawamn warga memberikan
batas waktu selama sebulan un-
uk rembuk kembali terkait aset

te$ebut. Kami tetap menunggu,
sembari menunggu kebijakan
Gubenur Balii' jelasnla.

Sementara itu, Mulyadi Putra,
sebagai perwakilan warga Dusun
Sumberpao, Desa Sunber Kima
mengatalqrfiresh dlkeluarkan
surat SP III oleh Pemrov Bali.
Warga Sumberpao menolak
untuk mengosongkan lahan
tersebut. Iika dilakukan peng-

Susuran warSa tetap bertahan
di lahan seluas 1,4 hekare.

"Kami meminta diberikar wak-
tu selama sebulan untuk warga
rembuk kembali terkait lahan

tcrsebut. Sehingga ada solusi
yang bisa kami tawarkan kepada
Pemprov BaU' ungkaprya.

Mulyadi menielaskan berbagai
alasan, sehingga warga tetap
in8in bertahan di lahan terse-
but. Dulunya tanah itu adalah
tanah rabasan warga yang mu-
Iai dibuka dan ditempati sejak
tahun 1939, ditenrpati secara
turun-temurun. Menulutnya,
warga juga membayar pajak atas

tanah tersebut
Saat ini ada sekitar 300 iiwa leb-

ih yang menempati lahan terse-
but. Iika pemprcv tetap dengan
menggusur, maka harus mem'
penimbangkan kehidupan sosial
dan ekonomi maslnrakat di sana.

Karena sebagai besar masyardkat
hidup sebagai petani.

Mediasi ini seharusnya men-
cari jalan keluarkan, kalau ingin
disewakan lahan berapa besaran
sewa yang dikeluarkan mas-
yarakat. Namun tetap melihat
fuktor kondisi sosial masyrrakat
dan kondisi lahan.

"Saya berharap pemprov bijak-
sana dan dapat memberikan msa
keadilan hak atas tanah terhadap
para petani yang menempati
Iahan tersebuti' ungkap Mulyadi.

Di sisi lain, Kepala UPT Penge-
lolaan Barang Milik Daerah dan
Aset Provinsi Bali, Ketut Nayaka,

menyebut rencana pemprov
untuk lahan seluas 1,4 hektare
di Sumberpaq Sumberkima ini
sebagai lahan pe(anian. Selama
ini masyardkat menggarap tanah
tersebut, namun menurutnya
tidak kontribusi kepada pemer-
htah daerah,

Sedangkan secara angka dari
Iuas 1,4 hekare nilai aset bisa
dilihat dari nilai pasaran tanah di
aset tersebul Sekara.ng per aren -

ya nrencapai Rp 30 irrffaGrern
ini sudah meniadi temuan BPK,
dari sana kami bergerak Bukan
Iahan itu saja tetapi semua aset

milik pempmv jika tidak sesuai
dengan ketentuan. Maka kami
akan lak*an peneniban terha-
dap aset-aset itu" ucapnla,

Diakui Nayaka, warga sebe-
namya sempat membayar rctri-
busi pada tahun lg8o-an silam.
Warga yang menempati lahan
teNebut juga sempat men8u-
sulkan permohonan tanah aset

tcBebut, namun ditolakrp€m-
prov. "Sejak ihr warga tidak per'
nah membayar kontdbusi atas

aset tersebuti' bebemya.
Nayaka menambahkan jika

nanti ada rencana warga ingin
menyewa lahan ters€but. Nilai
sewanya tetap rnengacu pada
Pergub dan Perda Bali sesuai
klasifikasi. (uli/plt)

Edisi :

Hal : | 0A^?



sub Bagian Humas & TU BpK Rr perwakiran provinsi Bafi

f RADAR BALI MTRIBUN BALI
TI

ll BAL| posr I NUSA BALI

J 
Kuasa Hukum Curiga

Ada Keterlibatan Pefafiu Lain
* sidang Fenggefaparliralat lfoter $lahgiuog Gerdesr
GIAIIYAR, TruBUN BALI - Sidang pbndana
kasus penggelapan pajak Hotel Hanlinp Gar_

{.r, Payangan. Gianyar senilai Rp JS"*ilr*
dengan terdakwa tunggal, Arif Muhamaa Luf_

I, jie.lg 9j Pengadilan Negeri (pN) Gianyar,
Selasa (7/l).

Piha.k korban. Ade Chairani Nursafitri vang
juga kakak kandung terdakwa. melalut pengl
acaranya berharap pengadilan bisa mern'-
bongkar kasus ini. Sebab diduga, pelakunya
lebih dari satu orang.

Kuasa hukum korban, IGN Wirabudiasa
Jelantik SH, mengatakal, pengadilan hams
membongkar pelaku-pelaku penggelapan ini.
Sebab yang menjadi korban Uutan tranva
uang negara. tetapi juga perusahaan.

Ia menduga ada pelaku lain berdasarkan
kejanggalan-kejanggalan yang tampak nyata.
Satu di antaranya adalah rentang-waktu. Di
mana hotel ini dituding menggehlpkan paiak
g.kt"r tiga tahun, dari Oktober 2015 sampai
November 2017.

- Padahal dari se$ aturan pembayaran pajak,
kata dia, ketika seseorang terlambat memba-
yar pajak selama tiga bulan saja, maka su_
dah diberikan Surat Peringatan (Spl). Namun
dalam kasus ini, pihak Han$ng Garden baru
diberikan SPI pada tahun 2018.

"Kami punya resi paJak. Kami selama tiga
tahun tidak terima teguran, dan tahun 2018

. ada SP katanya kami nunggak paJak," ujar

Wirabudiasa.
Ia tidak mengatakan terdakwa tidak bersa_

lah. Namun hanya berharap pengadilan bisa
mengungkap pelaku-pelaku lain. temoga da_
lam persidangan pelaku_pelaku lain terungkap.
Ihmi sudah siapkan bulrti-bukt untuk riens_
mgkap kejanggalan ini,- tandasnva

Dalam dakwaan yang dibacai<an JpU Ke_
jari Gianyar, Ni Made Widyastuti, disebutkan
terdakwa Arif Muhamad sejak Oktober 2015
sampai November 2OlZ telah menggelapkan
uang- pembayaran pajak Hotel Hanging Gar-
der. Atas perbuatannla, korban setatu 

"Oiret_

rut PT Buahan (induk Hotel Hanging Garden)
mengalami kerugan Rp 13 miliar lebih.

Pada 12 Oktober 2013, korbal membuka
rekening PT Buahan di Bank CIMB. Saat itu
ia memberikan surht kuasa pada terdakwa,
yang merupakan adik kandunenva untuk
mengelola dan melakukan transat<il atas re-
kening tersebut, yang saleih-satunya diguna_
kan untuk membayar pajak restoran, hibrrr-
an Spa, serta pajak Hotel Hangng Garden.

Dalam pembayaran pajah tersebut, terdak-
wa mengambil uang dari rekening pT Bu-
ahan, dan untuk menghitung besaran pajak
yang harus dibayar ke BpMD Gianvar, iadi-
bantu oleh konsultan pajak pT Buahan. Wa-
yan Tagel Wira Prasasta yang kini berstatus
sebagai saksi. Namun Arif Muhamad hanva
menjalankan tugas selama setahun. (weg)

?oler..l B $auvaK -1o ro-
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Pemkab cdniot Punqutlq Paiak

Pedagang-0mset RP 5 Juta
r Target PAD Tabanan 201 Sileleset t3 Persen

TABN{AN, TnIBUIII BALI
- Pemkab Tabanan akan

menggenjot Pungutan Pa-

iak kePada Pedagang Yang
'memltit<i omset RP 5 juta ke

atas. Sebab di tahun 2019'

13 persen target Pendapatan
aslidaerah PeP) Aarr Pajak'
meleset. PenYebabnYa' ada

feberapa fat<ior, sePerti tak

opUmatnYa Pungutan Pajak
a"tt p..td^Pitan retribusi di

Daerah Tujuan Wisata (D'IW)

yang m.ttnrutt hingga RP 40

miliar lebih.
Ktrusus untuk realisasi Pe-

ningkatan PendaPatan dari

wajib pajak Pedagang' Pem-

mL ai<an menggandeng Pi-

hak desa untuk melakukan
pendataan.

Selain menarget Pedagang'
Pemkab iuga akan melaku-
kan PenYesuaian Nilai Jual
outei Piiatr (NJoP)' Karena

""I""tn" 
ini belum Pernah ada

oenvesuaian dalam waktu
kurang lebih tujuh tahun'

Dengan beberaPa Program
ini, target PAD RP 450 miliar
atZOZO oPtimis tercaPai' Se-

baliknya, Jika Pemkab masih

meneraPkan Pola Yang sama

atau stagnan sePerti sebe-

lumnya, target tak akan Per-
nah tercaPai.

l""yu ua"fuh p.ttnt,ttt"tt DTW disebabkan turunnya

o.rrh"p"t"r, Oi orw andal- jumlah kunjungan ke Bali'

il;T;;;hingga Rp 40 kh''ttt"nva Tabanan kare-

.ifi"t: kata Xepah eapelit- na beberapa.dampak seper-

hataur sePerti virus dan ting-

kat kriminalitas Yang qukuP

banvak.
'Tinglrat orang belanja juga

menuirn, Praktis Pajak Juga
menurun. Ini laktor Yang
hampir dirasakan semua da-

erah," uJamYa'
Namun, kata dia, selain

DTW ada beberaPa faKor Yang
menvebabkan fAD tak terca-
pal. 

-SePerU 
kurang oPtimal-

,ruu n"tnrrttgtttan Pajak PBB

dz. ePrr|B, dan PHR Terma-

suk juga Punqutan Pajak ke-

paAi Pedagar{i Yang memiliki

omset RP 5 juta ke atas'

Khusus untuk PendaPat-
an dari sektor Pajak, selain

telah dibentqk PokJa' juga

akan dilakulan Perldataan
potensi wajib pajak haru se-

peru Pedagan$ Yang ilremiliki

omset RP 5 juta ke atas Per
bulan. Untukr Pendqtaan ke

133 desa di Tabanan' akan

disiaPkan Petugas 'di desa

didamPingi dua or{ng dari
Pemkab.

"Pun$utan ini sudah ber-

laku seiak lama atau sejak

Perda Nomor 23 tahun 20l l
tentanq, Paiak Restoran dite-

rapkariPada 20ll lalu' Ha-

nya saja. PelaksanaannYa
kurang oPtimal." ungt(aPnya'

Wiratmaja melanjutkan'
selama ini wajib Pajak Yang
taat membaYar rata-rata 60-

70 persen saja. Hal itu.dise-
babkan oleh belum aclanya

sanksi untuk wajib Pajak
vang telat membaYar Pajak'
It^tn,rn untuk ke dePannYa'

bagi Pengusaha Yang mem-

Uanaet akan diPasang stiker

bahwa usaha tersebut tidak
hat membaYar Pajak' Kalau

stiker dicabut, ada sanksi

hukum. Karena di stiker di-

lengtaPi dengan barcode' 
.

"PAD bukan tujuan' meta-

inkan rutinitas Yang harus di-

lalnrkan' Ba$i saYa angka RP

450 miliar itu tidak masalah'

namun harus ada Pola Yang
dibangun oleh Pemungut' ka-

lau tetaP dengan standarYan$

sama sePerti saat ini' Ya sana

saja," ucaPnYa.(mPe)
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"Tingkat orang
belanj4 juga

menurunl, praktis

nurun.
yang

lrfi faktor
l^iampir

pajak' jqga me

dirasakan semua

lda Baglusfffiratmaia
Kepala BaPelitbang Tabanan

"Ada beberaPa faktor Yang
o--,.hatrken target PAD Wiratmaja
"Ada beberaPa laktor Yang

menvebabkan target eRO Wiratmaja rnenJelaskan'

;bff ;"k ;;;;.pJ. Sa"r' o- pe!9rynT q'ld'p.1t*-17

il-giuu**' rianaguswi- | b*:Ti 1lT-si]3?lll:u4r5 rauorqr' rss v*D--

..t iulu, Selasa (7/l). juga dampak dari isu kese-

flt
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Komisi II Soroti Revitalisasi
Pasar Semnrapura

Semarapura (Bali Post) -
Proses revitalisasi Pa_sar Semarapura yang tidak kunjutrg tuntas memantikpe-rsoala-n-yang perlu diberikan solusi elegati Terlebih, metltrat *"""I"ft f"p"-

milikan kios yang sangat rumit. Hal itu membuat masaiah di sana a"kiil;;;'
t:rntas. 449__p"_"Tasalahan itu, Komlsi II DPRD Klungkung memaqglit pirr"E
{oper_asi, UKM dan Perdagangan Klungkung beserta-peng:etota pagli, stt"""
(7411') kemarin.

Kepala Dinas Koperasi
Wayan Ardiasa mengatakan
ada empat pasar yang dikelola
langsung Pemkab Klungkung
yakni Pasar Mentigi, Pasar
Kusamba, Pasar Galiran ter-
masuk Pasar Semarapura.
Khusus persoalan Pasar
Semarapura, Ardiasa men-
gakui belum bisa menyele-
saikan masalah kepemilikan
kios hak milik di ataS hak
milik. Ini salah satu kunci
persoalan. Akibatnya, proses
revitalisasi Pasar Semarapura
itu menjadi terhambat. Dia
mengaku sudah menindak-
lanjuti persoalan itu dengan
meminta pendapat hukum
dari kejaksaan. Dia berharap
hal itu bisa menjadi pembuka
penyelesaian persoalan re-
vitalisasi pasar yang sudah

menjadi masalah menahun.
Ketua Komisi II DPRD

Klungkung Wayan Misna
mengatakan rapat kerja ini
sebagai langkah lembaga de-
wan menggali seluruh per-
soalan pengelolaan pasar, dan
bagaimana cara pemerintah
daerah menyelesaikannya.
Seperti kasus revitalisasi
Pasal Semarapu$, pihaknya
juga ingin mendengarlang-
sung seperti apa kendalanya,
sehingga lembaga dewan bisa
bersama-sama mendorong
berbagai langkah solusi un--
tuk segera menuntaskannya.
Mengenai langkah eksekutif
meminta pendapat hukum
kepada kejaksaan, politisi
PDI-P ini mengaku sangat
mendukung.

I'Titik persoalannya adalah

masih adanya kios hak milik
di atas aset hak milik pemer-
intah daerah. Jadi, hak milik
di atas hak milik. [ni membuat
revitalisasi Pasarl Semarapura
terus berlarut-larut," katanya.

Pendapat kejaksaan dibu-
tuhkan pemerintah daerah,
karena mengalami kebuntuan

terdiri 348 orang pemilih. Dari
Blok B sampai BlokF, seluruh
kios itu statusnya memang
hak milik, tetapi yang menjadi
persoalan adalah kios hak
milik itu berdiri di atas tanah
aset Pemkab Klungkung. Ini-
lah yang harus diselaraskan
kembali dengan pedagang,
agar dipahami dan bisa di-
maklumi. Sebab, jika ini terus
dibiarkan maka akan terus
menjadi temuan BPKP.

Dia berharap pendapat
hukum dari kejaksaan bisa
memberi solusi, terkait ke-
buntuan langkah pemerintah
daerah melakukan proses
reyitdieroi paear. Fihaknya
mengaku akan terus menga-
wal persoalan ini dan men-
dukung penuh upaya-upaya
pemerintah daerah. Namun,
konsentrasi pengelolaan pasar
jangan hanya terpusat di Pas-
ar Semarapura saja. Tetapi
juga {i tiga pasar lainnya,
agar seluruhnya tertata dan
memberi rasa nyaman kepada
pedagang maupun masyara-
kat. (kmb31)

ikhwal adanya i<epemilikan
kios itu. Karena' sdbclufirva
ada perjanjian antara fibilh-
gang dengan pemerintah dae-
rah tahun 1995.

Pasar Semarapgra ini ada
sebanyak 18 unit gfedung. Se-
luruhnya sudah trasuk da-ft,ar
aset Dinas Kopfrasi Klung-
kung. Blok A slidah sesuai
dengan hak sewh. .Kemudian
dari blok B safipai blok F
jumlahnya 561 [<ioe. $emua
statusnya masih,hakr milik

Edisi
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PERBEKEL PUI{ BERAI{I KORT]PSI

I(EPAIA DE9ADI
BALI TERJERAT KOBIIPgI
a Jonuotl 201.1- fepoio Deso Eungomekor Klungkung I Kel^ut.Tofnlom

didugo Korupsi dono Gerbongsodu Rp 44v Julo

. 2Ol5- 
Keoolo Deso Sofro Klungkung Ni Mode Rotnodi
Kbiuosi APBDes Seniloi Rp 1,43 Milior

o Seolember2OlE
feboto Oeso Boho Mengwi Bodung I Pulu Seniono
didugo Korupsi APBDes RP I Milior

a Jonuorl 201?
Keoolo Oeso Celukon Bowong Grokgok Buleleng
Muhomrnod Ashori didugo korupsl pemDongunon
Kontor Deso seniloi RP 194 juto

o .fonusd 2020
Kepolo Deso Pemeculon Koio ,

Anggm DmaDsr di Bdi

Data Indonesia Cor-
ruption Watch menyebut-
kan kini pelaku korupsi
kepala desa meningkat
cukup tajam. Tahun
2015 hingga 2018 saja
di seluruh Indonesia ada
hampir 231 kepala dma
yang terseret korupsr. be'
mentara Presiden Jokowi
menyodorkan angkayang
lebih besar.yakni 900
kades korupsi. Ada geja-
la, meningkatnya jumlah
kades tersangkut korupsi
terjadi sejak alokasi dana
desa yang demikian be-
sar.

Akademisi FISIP
Unud I Made Anom Wi-
ranata. S.IP.. M.A. me-
nyebutkan, secara umum
korupsi terjadi apabila
tak ada kontrol dan Pen-
gawasan melekat. Dalam

konteks desa, memang
ada lembaga perwakilan
vakni Badan PermueY'
iwaratan Desa (BPD)
yang berfungsi eebagai
pengawas. SayangnYa
angqota BPD ini, kata
An-om, lebih banYak
orang-orang dekat kades'
"Waiga deei sering tidak
mengetahui siapa wakil
mereka di BPD," hata
Anom yang baru eeja
menyelesaikan Program
doktoralnya ini.

Di sisi lain, lanjut
Anom, makin beraninYa
perbekel korupsi juga
irarena faktor jumlah
alokasi dana desa yang
cukup besar, tetaPi Pen'
gawasannya eangatlah
lemah.
Hal. 11
Sistem Elektoral

-2015
-2016
-2017

Modur KoropdDrnrIXn
Morkup Mokup

ProYek fisik Pembelion ATK

Membuol
periolonon Membuol
Dinos Fikfif Proyek Fiktif

Peminjomon Dono
PemotonQon Deso untuk
Dono Deiso Kepentingon Pribodi

penggiat
Masyara-
an

pungutan-

KEpALA Desa pemecutan Kaja, Denpasar, Senin (13/1), ditetapkan -sebagai 
tersan-gka dugaan korupsi. Pene

t p"" i"T-"""-t.ir- drft"r k.pah d"." atau yang dl Baii disebit pe_rbekel terjuagl L,esus korunsi. 9ejak tahun
2014 ada li-o kepata de"; Jt B.Iiy;; dt;;;J"h;k"" khusus tini"k pidana korupsi. Ada gelala $.ni perbekel
I . mulai 

^berani to...psi tirra"i pid"tr" yang umunurya dilakukan pejabat yang lebih tinggi jabatannya'

I Nyoman Mardiho Anom Wirsnata

Sistem Ele
"fidak mungkin, BPK dan

BPKP turun ke semua desa.
Akibatnya potensi koruPsinYa
tinggi," tegasnya. Pemilihan
perbekel yang menggunakan
listem elektoral juga berPeran
dalam mendorong Perbekel
korupsi karena pemilih Yang

ktoral
I\-iI o ri i Ir o

pragmatis.

Jumloh Deso

l3lll3,ll9:li3:lit$B 636

Dari Hal. I
Dunzutan oleh desa. "Sehingga
L.u.rls yang *enyeret Perbekel
Pemecutan Kaja sangat dis-
ayangkan," tegasnYa. APaIag
berdasarkan Permendagri No.
20 Tahun 2018 tentang Pen-
gelolaan Keuangan Desa,
f, erbekel tidak diperkenankan
melakukan pungutan. (ata)

. Fot)q, \EEdisi

Hal 11.
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Tabanan (Bali Post) - -.
Pembenahan terus dr-

lakukan rumah sakit NY-
itdah di Kecamatan Kedln
oascum"ttdaPatkan akredi-
iasi tipe C. Salah satu Yang
akan 

^digaraP untuk bisa
melavani masyarakat secara
prima, yakni membangun
Lnit Gawat Darurat (UGD)
di tahun 2020. Sumber ang-
saran pendirian UGD terse-
Eut beiasal dari Dana Alo-
kasi Khusus (DAK)' Dinas
Kesehatan sendiri mendaPat
kucuran dana bantuan Pusat
Rp65 miliar untuk melanjut-
tatt pembangunan RS NYit'
aun it". TetaPi' sejauh ini
masih tahaP lelang manaje-
men konstruksi.'

Direktur UPT Rumah
Sakit Nyitdah, dr' NYoman
Wisma Berata' mengataKan
iika memang benar di tahun
'zozo u.ttutidi RS NYitdah
itu aiUuttg,tn UGD untuk
bisa memberikan laYanan

maksimal kePada masyara-'kat yang membutuhkan'
b"nu p"*Uungunan berasal
dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). "Benar, ren-
cananya memang akan ban-
g.rtt UGD sesuai usulan ke
i(emenkes," ujarnya, Selasa
(14/1) kemarin.' Lokasi UGD itu nanti-
nya kata dr. Wisma Berata
Ulrada di bagian tengah'
Meski diakuinYa memang
saat ini di RS NYitdah su-
dah ada UGD-nYa' HanYa
belum memenuhi sYarat dan
kapasitasnYa keci1,- karena
itu digunakan untuk PelaY-
anan i me r gencY kandungan'
Untuk gedung UGD Yang
rencananya diban-gun ttu
sifatnYa umum...Namu n'
anqgaran RP35 mtlrar Yang
dio-eruntukkan m emban gun
UGD tersebut hanYa sebatas
penyediaan gedung saja'
ianpa Peralatan PenunJang'
Dimana gedung utara dan

selatan akan tertutuP den-
ean UGD. Datt mastdr Plan
awal, UGD Yang rencananya
dibansun lantai tiga, hanYa
bisa dibangun lantai satu
saia. karena keterbatasan
anggaran. "Yang dibangun
hanva lantai satu sa;a' agar
UGb bisa berjaian. lantai
dua dan tiga struktur saja,"
terang Wisma Berata'

SetLlah UGD Yang baru
sudah terbangun, UGD lama
akan digunakan khusus un'
tuk pelaYanan kandung.an
dan kebidanan. Saat lnl
o"tttba^g.rttan UGD masih
oersiaPan tender. Karena
itu..t. 

"du 
tender konsultan'

Sekarang sedang berqros-
es lelang manajemen kon-
struksi. IntinYa PersiaPan
manajemen tender- kon struk -

si. -Mudah-mudahan akhir
Januari sudah ada Proses
tender dan ada Pemenang
manajemen konstruksi,"
harapnYa.

Kepala BaPelitbang Ta-
banan, Ida Bagus Wiratma-
ja, pernah menyamparKan
binas Kesehatan mendaPat-
kan kucuran dana darr Pu-
sat sebesar RP65 miliar'
Dana itu untuk melanjutkan
pembangunan RS NYitdah'oembanqunan Ks NYrtdan'
Aneka ini jauh lebih ban-
vati aiUattaingkan kucuran
bAK tuhntt sebelumnYa'bAK tuhntt iebelumnYa'
;Ini mungkin yang dimaksud:Ini mungkin yang dimaksud
hadiah Presiden Jokowt'
ku""tt" tumben daPat DAK
sebesar ini, biasanYa Paling
banyak RP25 miliar," ung-
kap Wiratmala.

bAx itu, kata Wiratmala,
akan digunakan memban'
gun gedung baru meleng-
[.api"gedung- Yang sudah
ada. Selain-bantuan dari
pusat. juga diharaPkan ad-
-u"vu ttlU"tt Provinsi untuk
melaniutkan Pembangunall
di RS NYitdah. sehingga
mampu memberikan PelaY-
anan maksimal. (kmb28)

RS
.11

Nvttoan./
Terima DAK Pusat Rp65 M
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BUPATIIPutuArthameninjaupembangunanged.ungbarudiRSU
ilJqara,.Jatan wilaya Kusumi, Kelurahan Baler Bale Agung' Kecamatan

Ne6ara, Jembrana, Selasa (14l1)'

NEGAM, NusaBali
Pembangunan enam gedung

baru di RSU Negara Yang menelan
APBD fembranl sebesar RP.178
miliar dengan Pola rancangan ban-

gun tahunJamak 2018-2019, telah

iampung. RencananYa, berbagai
fasilitasbaru di RS milik Pemkab

Iembrana ini akan dilaunching
oada Februari mendatang' Guna

memastikan kesiaPan ielang
launching, BuPati Jembrana I Putu
Artha mJniniau sejumlah gedung
baru tersebut, Selasa [14/1)'

Banqunan Pertama Yang ditin-
iau Buiati Artha adalah gedung

instalasi gawat darurat [lCD)
berlantai tiga. Pada lantai satu
IGD dikhususkan untuk tempat
pelavanan Pasien kedaruratan'
beda-ngkan lintai di atasnya, ruang
operasi dan PenYembuhan Paslen.
Di gedung ini juga sudah dise-
diakan lift untuk memudahkan
pasien. Guna menuniang PelaY-
anan dan kecePatan Penanganan,
tersedia 9 kamar oPerasi dari
sebelumnya 4 kamar. Sementara
kamar ICU, disiaPkan sebanYak
10 kamar, dan sementarabaru di-
fungsikan 5 kamar lantaran masih
menunggu kesiaPan Pemasangan
alat penuniang medis.

Setelah dari gedung lGD,
pengecekan ke gedung rawat inaP
pasien kelas 1, kelas 2, k^tqs 3

serta VIP. Gedung rawat inaP Yang
berada di areal belakang RSU, ini
sudah difungsikan 100 Persen.
Bahkan tingkat kuniungan Paslen,
disebutkan sudah meloniak, dan

tinekat hunian kamar sudah
meicapai B0 Persen. Di samPing

mengecek kondisi gedung, BuPati

Artha juga mengamatl Pelayanan,
dan m'enyoroti antrean panjang di
tempat kasir dan Pemesanan obat
di ruang instalasi rawat inap kelas

1, kelai 2, maupun kelas 3' "lni
harus dijadikan evaluasi. Masyara-
kat banyak mengantre. APakah
sisi pelayanannya Yang lambat
karena protaP tidak berjalan atau
karena minimnya iumlah tenaga

neldut-ung lnr 
sava ]linl1di-

'r/
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Harg LaunchinE, Bupqi Artha

Tinjau Pembangunan RqU Negara
perhatikan," ujar BuPati Artha, di

iradapan Direktur RSU Negara dr
I Gqsti Bagus Ketut Oka Parwata.

buoatl Artha menekankan
kepada Peiabat struktural dan
fungsional'di RSU Negara, agar

sedung RSU Negara Yang Klnl
iebih nyaman dan megah, ini harus

diimbingi dengan Peningkatan
oelavana-n. Hal itu berlaku untuk
ieluiuh iaiaran Pegawai RSU di

semua bidhng. "Fasilitas RSU kini
sava rasa sudah sangat lengkaP
din nyaman. Tinggal imbangi
dengan pelaYann Yang baik dan

ramah. Percuma geclungnyanya
bagus kalau PelaYanan diberikan
tid-ak baeus. Rumah sakit harus
responsif ketika teriadi keluhan
masvarakat," ucaPnYa.

liirektur RSU Negara dr I

Gusti Bagus Ketut Oka Parwata,
menielaskan enam gedung baru
vans baru saia selesai dibangun
iddiah gedung lGD, Poliklinik, lab-
ordtorium, bedah sentral, rawat
'inab kelas L, kelas 2, kelas 3, dan

kelis VlP. Realisasi fisik seluruh
sedunq baru sudah 100 Persen,
iinggafmasa pemeliharaan. Selain

membangun gedung baru, iuga
dilakukan Penataan halaman
nar*ir vans kini tebitr luas. Sebel-

,mnya"paii.it RSU Negara sering
mefnakai badan ialan.

f Untuk Demanfaatan selu-
rutl gedung'yang baru, ini kami
sedhne proses Perpindahan laY-

an4n in'rupun' alit-alat. Kami
oerlu mengatur kembali, karena
irv.ntn ru-"mah saklt tetaP jalan
saat proyek Pembangunan," ujar
ok1P1wata.6 ode
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MANGUPUM, NusaBali
Pemerintah Kabupaten

Badung melakukan vjlidasi
data penerima bantuan iuran
[PBI) BPJS Keseharan. Validasi
data ini ditarget rampungakhir
Januari 2020, sehingga Bidung
oenar-benar memiliki data
akurat terkait kepesertaan
penduduk Badung di BPJS
Kesehatan.

. "Dengan data yang valid,
akan Iebih efektifdalam peng_
gunaan anggaran ApBD untuk
pembayaran BpjS Kesehatan,,,
kata Wakil Bupati Badung
I Ketut Suiasa didamping'i
Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Daerah [Bap_
pedal Badung I Made Wiia
Dharmajaya di puspem
Badung Selasa (1411).

Wabup Su iasa mengatakan

langkah validasi data pBI BpJS
Kesehatan ini untuk menda-
patkgn data pasti yang nanti
berdampak langsung pada
Kepastlan anggaran dalam
APBD. Diakui dara PBI BPJS
yang tercatat 256 ribu jiwa
lebih belum rasional dibind_
ingkan jumlah penduduk
Badung yang mencapai.4gg
ribu jiwa. 'Arrinya ada 50
qer:gly3rya yang ki ta biayai
dari APBD. Padahalbila bicara
logika, jumlah pengangguran
seorxlt begitu pula KK miskin
juga menurun. Karena itulah
kita inginkan dana ApBD ini
agar efektif sesuai dengan
kebutuhan sebenarnya. Seh-
ingga dana-dana ini berapa
sebenarnya yang layak din
patut kita anggarkan,,, je_
IASNVA.

Suiasa

daerah terkait
dan valid,

akhir fan

info untuk

dan itulah

tuk pengangga-ran nya lebih
Ianjut," tandasnya. 6 asa

rja, sehingga di
i 2020 ini sudah

Pen

Pernkab Badung \,alidasi Data
erirna Bantuan Iuian BplS Kbseiratan

It'rr

w

ffi
w

*ti

wAKIL Bupati Badunq lKetut.s-uiasa memimpin rapat membahas varidasi oa,, '*"ott'"KABBADL,!6
iuran (pBt) BpJS Kesehata", oi pr.p"-'i.j*ig,'ili.* trot.,r. 

a penerima bantuan

kolektor. Dengan demikian,
kita dapat melihat data riildata riil

.t
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Peserta KIS Di-"cover" 100 Persen

Dewan Rekomendasikan Perubahan

Pembavaran PBI Daerah
U

Singaraja (Bali Post)
Persoalan akibat dicabutnya 134.691 warga kurang mampu pemegang Kartu

Indonesia Sehat (KIS) akhirnya terselesaikan. Seluruh peserta KIS tetap ditang-
gung sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah (APBD) sampai 7 bulan
tahun ini. Bupati Buleleng diminta melakukan perubahan (ad.dendurn) perjan-
jian kerja sama (PKS) dengan Badan Pelaksana Jarninan Sosial (BPJS) terkait
pembayaran iuran PBI daerah.

' Demikiandiputuskandalam
rapat koordinasi (rakor) Badan
Anggaran (Banggar), Komisi IV
DPRD dan Pemkab di gedung
dewan, Senin (6/1) kemarin.
Rakor dipimpin Ketua Bang-
gar Gede Supriatna didam-
pingi Wakil Ketua Ketut Susila
Umbara dan Gede Suradnya.
Sementara dari Pemkab hadir
Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut
Puspaka, M.P. Rakor ini secara
khusus mendapat atensi ang-
gota Komisi IV DPRD Bali Putu
Mangku Mertayasa.

Ketua Banggar Gede Su-
priatna mengatakan, gejolak
yang belakangan muncul di
masyarakat menjadi pengala-
man yang tidak boleh terulang
untuk kedua kalinya. Dia pun
menyebut tidak ada alasanbagi
pemerintah tidak memberikan
jaminan kesehatan kepada
warga miskin. Sebab, masalah
kesehatan dan pendidikgn
adalah hak dasar yarrg *aJib
dipenuhi oleh pemerintah dae-
rah. "Jaminan kesehatan ini
adalah kebutuhan masyarakat
dan jangan lagi kita membebani
masyarakat. Jangan sampai
masyarakat sakit karena tidak
bisa berobat ke rumah sakit.

Masalah kekurangan anggaran
kita carikan jalan keluarnya,"
katanya.

DPRD menyepakati mener-
bitkan rekomendasi kepada
Bupati Putu Agus Suradnyana.
Rekomendasi itu meminta agar
Bupati melakukan perubahan
(ad.dcndum) PKS pembayaran
KIS PBI daerah dengan meng-
gunakan anggaran yang sudah
ditetapkan dalam APBD ta-
hun 2020 sebesar Rp97 miliar.
Alokasi dana sebanyak itu un-
tuk meng-correr selur-uh warga
miskin pemegang KIS PBI
daerah dan sudah dihitung
dengan keputusan pemerintah
yang menaikkan tarif iuran
BPJS. Dengan perubahan itu,
pihaknya memastikan tidak
ada kepesertaan KIS yang
dicabut. Sementara karena
beban kenaikan tarif itu, maka
anggaran yang sudah dipasang
dalam APBD itu hanya cukup
sampai 7 bulan di tahun ini.
Kebutuhan anggaran untuk
tiga bulan lagi, pemerintah ber-
sama DPRD telah menyepakati
untuk melakukan penyisiran
sumber anggaran yang akan
dibahas dalam APBD peruba-
han mendatang.

Sekda Buleleng, Ir. Dewa
Ketut Puspaka, mengatakan
untuk rnemenuhi kekurangan
anggaran iuran PBI untuk tiga
br.rlan nanti, dalam lima bulan
ke depan pemerintah melaku-
kan penyisiran alokasi angga-

ran masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah. Program
yang tidak urgen dipastikan
angfarannya akan dievaluasi.
Bahkan, Puspaka mengisyarat-
kan kalau ke depan akan ada
rasionalisasi anggaran, salah
satunya dana perjalanan dinas.

Sementara itu, anggota
Komisi IV DPRD Bali, Putu
Mangku Mertayasa, men-
gatakan persoalan kekurangan
anggaran iruan PBI daerah ini
harus disikapi dengan serius,
karena menyangkut pemenu-

han hak' dasar masyarakat.
Untuk itu, kekurangan angga-
ran wajib dipenuhi dengan men-
galokasikan anggaran untuk
kepentingan yang lebih berman-
faat. 'Xalau untuk sftonng PBI
Rovinsi, kami tidak meraguf an
komitmen Pah Gubemur. Hara-
pannya di daerahpun samadan
untuk pemenuhan atrggaran
PBI ini sayaharapbisa ditutupi
dengan pengalihari anggaran
untuk kegiatan yang sebena-
rnya bisa dinomorduakan,"
jelasnya. (kmb38)
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yang,affi; N;;;n, penfelolaan Pinja-

Dewan Tun da Persetujuan
Pinjaman Daerah Rp25 Miliat

SemaraPura (Bali Post) -- -n"tt."it" 
eksekutif mengajukan

oiniaman daerah untuk melan-
i"itt" pembanguna4- c.e{ulg'CSuo Klungkung senilai RP25
rnitiur, mulii dibahas lembaga
d"*"tt. Dalam raPat kerja Y-an.g^

dieelar Dekan lalu, pihak legislattt

-Et"t"f Ketua DPRD Klungkung
memutuskan menunda Perselu-
iuan pinjaman daerah itu' De-
*"" i".tt" meminta eksekutif
-"tteti.tku.t LO (Iegal oPinion)
bagaimana PersPektif hukum dan
t ui"t .""". 

-Bila dalam petunjuk
tO it" diberikan lamPu hijau
dari kejaksaan, barulah PihaknYa
dapat memberikan Persetujuan
lembaga dewan.-- 

K;;it^ DPRD Klungkung, A'A
Gede Anom, Senin (6i 1) kemann'
mengatakan dalam rapat rtu'
;ih;-k;y. tidak dalam wila-Yah
melarang atau memPerbolehkan'
AlasanriYa, Perihal Pinjaman
daeiah itu sudah masuk ke dalam
fUe-PPeS sejak dirinYa belum
menjabat sebagai unsur PimPinan'
Sehingga, PihaknYa Perlu menda-
patka'n- LO sebagai Pandangan
il"t "* dari kejaksaan' Penjelasan
hukum dari kejaksaan itu Pentm&
sehingga rencana pinjaman- daeran
ini tid'i'k menyalahi Prosedur'"^'A;;; 

mengatakan DPRD me-

-uftu-i pinjairan daerah tersebut

digunakan dalam rangka P.e1Y:-
lensgaraan urusan P"e*eiitttuh
vanl-berkaitan dengan PelaYananitan dengan PelaYanan

run. trengelolaan Pinja-
man aae"uft juia wajib taat Pada,
peraturan Perundang-undangan'
["utt.p"""tt. akuntabel, efesien
dan efektif serta memenuhi Prin-
sip kehati-hatian.'Kabag Hukum Made Sulistia'
wati, Se-nin kemarin, mengatakan
sebasaimana instruksi Sekda'
pittuT.t y" sudah menYia.Pkan
^surat pLrmohonan. mengajukqn
LO. Uit itu sesuai ketentuan PP

SO Tuhrrtt 2018 tentang Pinjaman
Daerah. Sebab' Pinjaman lang[g
-".t""g^tt dan Panjang it,t Ygjlb
mendipat Perletujuan DPRD'
ep"tugi t"ttiana Pinjaman daerah
i"i ""iah 

tertua;g dalam RPJMD
dan RKPD. RencananYa, Pinjaman
daerah ini digunakan Pemban-
gunan gedung Perawatan Paslen
ienyat it dalJm di RSUD Klung-
Lrrttg. S"l"itt itu untuk perlgasan
n"Jri"e perawatan Pasien bedah
f,an p6ngadaan alat kesehatan'
au"g"" -ttit^i Pittl"man senilai
Rp25 miliar.

"l 1'(roala Badarr-Pengelolaan
Keuangan dan PendaPatan Daer-
ah, Dewa Putu Griawan, m.en-

eakui rencana PrnJaman rnr'
:;A;it 

--u.ut 
dalam RPJMD

(R"tt"u.t" Pembangunan Jangka

Menensah Daerah). Selain itu,
iunu r.id"h masuk RKPD (Rqn-
""aia Kerja Pemerintah Daerah)'
S"ni"ss". otomatis juga masuk ke
aatam APBD Induk 2020. Proses
selanjutnya tinggal menunggu
oerseiuiuan dalam wujud kePutu-
ian dari lembaga dewan'

"sesungguhnYa, rencanq Pitt-
iaman iniiudah muncul dalam
XUa-PPAS. Kar<inq saat itu masa
neralihan dari anggota dewan
iama ke dewan terPilih, Pada Poin
ini belum sempat diPariPurna-
kan," katanYa.

Pembahasan itu, seharusnYa
dilakukah saat PenYusunan KUA
PPAS awal Agustus tahun lalu'
t"t"pi malah ierlewatkan, inilah
vane menjadi urgensi Persoalan
i"tJ"t,tt' 

- 
Sehingga diPerluk-at

oendapat hukum beruPa LU
dari kejaksaan. AIasanlya'. Yn-
i"t -""g"tahui aPakah tidak
salah, sqlelah Penetapan,.baru
ada persbtujuan Yang dimal<sud'
sebasaimana tertuang di dalam
P".ui tO ayat2 PP 55 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah'---;S"i"l"h nanti diPeroleh
persetujuan dewan. Langkah.se-
ianjutnya baru meminta Pertim-
b^tteatt' k" Kemendagri, sebelu-m
oini"aman daerah itu diajukan ke

6u"t Vu"g memberikan suku bun-
g" I""""a-uit," tePlasnYa' (kmb3 1)
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Melebihi Target

imaan KPP Pratama Badung Selatan

Capai Rpl ,ZTnliun
354 kantor.

"Pencapaian ini meruPak-
an pertama kali selama 10 ta-
hun terakhir. Untuk itu saYa
mengucapkan terima kasih
pada WaliU Pajak (WP) Yan-e
sudah taat membaYar Pajak
dan melakukan PelaPoran.
Tanpa kontribusi.WP Yang
baik, tentu penerrmaan rnr
tidak tercapai," ujarnYa.

tersebut tidak berimbas Per-
ekonomian secara global.

Ia mengaku beberaPa
upaya khusus diakuinYa
hirus dilakukan, Yaitu Pe-
Iavanan. pengawasan, dan
nenesakan hukum. Dengan
pelay-anan yang baik, maka
ada kepatuhan sukarela Yang
tinggi dalam pelaPoran dan
pembayaran pajak'

Kontribusi terbesar Pen-
erimaan pajak dikatakan
dari hasil pelaYanan, Yaitu
sebesar 80 persen. Strategi
vans dilakukan adalah jem-

but bola danjuga PenYisiran
waiib paiak. Sedangkan dari
p"negit utt hukum hanYa 20
persen. "Teman-teman ke
iapangan turun m.emfasili-
ta!i pelaporan Pajak Para
WP. Cita-cita kami bisa I00
persen pembaYaran Pajak
dari kepatuhan PembaYaran
sukarela," haraPnYa.

Meski target Pajak belum
turun dari Pusat'..namun
biasanya target Pajak naik
20 persen dari Penerimaan
tahun sebelumnYa, Yaitu RP

1.35 triliun. (adl81)

@
Pener

PADA tahun 2019, Kan-
tor Pelavanan Pajak (KPP)
Pratami Badung Selatan
menorehkan Prestasi Yang
sansat baik dalam hal Pen-
c.puian penerimaan Pajak'
KPP Pratama Badung Se-

latan dapat merealisasi-
kan penerimaan mencapar
Rp1.20 triliun.' 

Pencapaian ini r4elebihi
target 107,85 Persen darl
tariet Rp1,12 triliun. Untuk
itu. KPP Pratama Badung
Selatan mensYukuri nYa den-
gan mengadakan s-{1i<ll
ian potong tumpeng di KPP
PratamaBadung Selatan.
Senin (6/1) kemarin'

Keoala KPP Pratama Ba-
dunr Selatan Vincentius
Sukimto didamPingi Kasi
Ekstensifikasi dan PenYulu-
han Dewa NYoman Sukar-
dina mengatakan, Pencapa-
ian ini menemPatkan KPP
Pratama Badung Selatan
di posisi kedua Penerimaan
paiak terbesar kedua di Bali
seietah KPP Pratama Ba-
dung Utara dan Peringkat
ke-13 secara nasional dari

ional peneri-
maan paJa

Secara nasional Penen-
ran pajak hanYa 81 Persen.

Namun 
-KPP 

Pratama Ba-
dung Selatan mampu men-
capai t07,85 Persen. Pen-
erimaan ini Pun mengalami
pertumbuhan 31'45 Persen
dari tahun sebelumnYa. Pen-
erimaan pajak itu terdiri dari
PPh (Pajak Penghasilan)
densan capaian 107 Persen
dan"PPn (P;j a k Pertambahan
Nilai) dengan PencaPaian 109
persen.

Penerimaan Palak Yang
basus ini tidak terlePas dari
s"[tot andalan Badung Sela-
tan,yaitu akomodasi, makan
dan minum, serta Perdagan-
san besar yang kontribusinYa
iukup besar. Sektor-sekfor

| 9Jae,?.]r;lr,*r,\ qob
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Pembebasan Lahan Shortcut Titik 7'8 dan 9'10

12 Bidanr Lahan Senilai

Rp 5,963
Diproses

iltitfar Terpaksa
di PN Singaraia

a
l

z
I

SINGAMIA, NusaBali
Proses Pembebasan lahan

proyek Shortcut Titik 7-8 dan
Titii< s-ro di Jalur DenPasar-
Sinsaraia via Bedugul, masih
alotl Seliin ada keberatan atas
nilai eanti rugi, bukti kePemi-
likan-hak iuga menjadi kendala
dalam pembaYaran ganti rugi'
Info terakhir, ada '12 bidang
lghan senilai RP 5,963 miliar
vang ganti ruginYa terPaksa
alproses di Pengadilan Negeri
(PNJ Singaraja.

Sekretaris Panitia Pengadaan Lahan

Shortcut, Ngurah Mahartha Kertha' Bernrnhwg ke llol'l 5 Kolom !

3 Miliar Te paksa DiProses...

kemungkinan Pros
bavaran nilai ganti

ha,
n yang
s pem-

ginya
mdlalui PN Singa

Dari 12 bidang
kata dia, 3 bidang sudah
resmi mengajukan
ke PN Singaraia.
bidang lahan lagi
gati rugi, namun t
laiukan"keberatan. S a,2
bidang lahan lagi
karenl bukti ke kan hak

inan dimasih menjadi i
bank.

oasar. Selain itu, iuga memo-
hon legal oPinion ke Keiari
Si ngaraJa. PalalnYa, ditemukan
ada"beberaPa kasus Peralihan
hak vans tiriadi tahun 2013,

iustru tid-ak dilengkaPi dengan
'akta iual beli. Dengan tidak ad-

anyaakta iual beli itu, herarti
ke'waiibai membaYar Paiak
tidak terPenuhi.

"Kalau kami validasi ini,
kami khawatir dituduh kon-
spirasi PenggelaPan Paiak
S'PHT e. ladi, ada Persoalan
hukum di situ. MakanYa, kami
minta petuniuk ke atasan dan

mohon legal'oPinion ke keiak-
saan. Langkah ini agar semuan-

va bisa be-rialan lancar," tandas

i*,lsurah Mahartha.
"Sekadar dicatat, luas lahan

vans dibebaskan untuk ProYek
'Stto?tcut Titik 7-8 dan Titik
9-10 mencaPai 22 hektare, ter-
baei dalam 299 bidang tanah'
Rifrciannya, 175 bidang tanah
di Desa Pegayaman (sisi ten-

ehh't, 115 bidangtanah di Desa

6itdt tsisi utara-), dan 9 bidang
tan"ah'di D€sa Wanagiri (sisi
selatan). PemProv Bali meng-
alokasikan dlna sebesar RP

190 miliar untuk Pembebasan
lahan shortcut ini. 6 k19

Senin kemarin.
Menurut N gurah Mahartha,

terhadap Persoalan kelengka-
pan bukti- kePemilikan lahan,
bihaknya masih meminta Pe-
iuniuk-ke Kanwil Badan Per-
tanihan Provinsi Bali di Den-

lelas

hinssa proses Pempayqran
ganiirulinya nanti lewaq, PN

Sing"."i".-f adi, kanpi fokus
dulu dengan Yang sefuju atas
nilai eanti rugi lahani Mereka
tingg;l melengkaPi br$<ti kePe-

milikan lahan saia,- terang
Nsurah Mahartha sa{t dikon-
firmasi NusaBali di Singaraja,

ut$Df, I illt i:rl tlr 5fltrll

\

12 Bidang Lahan Senilai RPlS'

SAMBUNGAN DARIHAIA,I AN I

Panitia Pengadaan lahan

ditaksir sebesar RP 5,963
miliar. Karena masifr ber-
masalah, 12 bidang lahan
ini oenl-i rrrpinva dinfoses

masalah,

saat ini masih minta Petuniuk
Lo Kenwil Badan Pertanahanke Kanwil Badan
Frovinsi Bali dan mohon legal

ini santi ruginYa diProses
di P'1,1 singarala. Sed4ngkanai ril sing"rala. sed4ngkan
r 1R hidans lahan masih ber-118 bidane lahan masfh ber-

-r"alah. liarena bukti-buktiopinion kePada Keiaksaan
Negeri [KeiariJ Singaraia ter-
tcaii peimisalahan kelengka-
oin Lukti kePemilikan lahan

5ho.i.ut ritit z-a dan- Titik

rri [KeiariJ Singaraia ter-
oermasalahan kelengxa-
irukti kePemilikan lahan

S-fO, y"ng berlo.kasi di tiga
i"i"'ui,.t"i"n gga kawasan Ke-

."tn"t"n Sukisada, Buleleng:
b.i" w"n"giri-Desa PegaYa-

man-Desa Gitgit"'_nrt" terikhir Yang di-Data terakhir Yang ot-
ttimpun .Nusa.Bali 

dl 
P:9R,1F;fi;;;; n"gu'e (BlN)ij"ri*"tr"n Negara (Bf N)

b"r"i""e, Senin-(6/ 1)' dari
Ioo lialng lahan-Yang di-;;;;id;"s lahair Yang di-
["U"ttan, 

"baru 169 bidang
vang dapat diProses Pem-
LiySt"n' g"nti ru.gjnva' S-e-illu5.in'e"nti'ruginYa' Se-

dairekan sIsanYa, 130 bidang
lahin belum daPat diProses'iitt""n U"turn daPat diProses,
X"."n" beberaPa kendala,
ieperti keberatan Pemilik
atis nilai ganti rugi dan
bukti hak kePemilikan be-
lum lengkaP.

Pemilik tanah Yang ke-
beratan mencaPai 12 bidang
Iahan, dengan nilai ganti rugi

["pe-'rimn hak belulp leng-
kap.

Bukti kePemilikan hak ini
harus disetor lengkaP, agar
nembavaran bisa diProses'
i,,l amun Takta nYa, ad a bdberaPa

bukti kePemilikan sePertt
iertifikat Yang masih menjadi
iaminan di bank. Selain itu,
id. 1ug" Pemilik lahan Yang
tidak irainPu menuniuk-kan
bukti akta iual beli atas lahan'

Bukan hanYa itu, kelengkaPan
silsilah iuga meniadi kendala,

karena 
-PelePasan 

hak har.us

dilenekaPi tandatangaln selu-
ruh lieluarga' Dalam hal ini,
ada salah situ keluarga tidak
tineeal di Bali'

SEkret".is Pengadaan Lah-

an Shortcut Titik 7-8 dAn Titik
9-10, Ngurah Mahartha Ker-
tha, mengatakan untuk Pe-
milit< latrin Yang keberatan,
proses PembaYaran ganti ru-
sinva nanti lewat konslnyasl

[penitiPanl di PN Singaraja'
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t Bus Sekolah Gratis di Badungv 
Tak Masuk Dalam APBD 2020

MANGUPUM, NusaBali
Wacana Pemerintah KabuPaten

Badung meneraPkan bus sekolah
gratis untuk antar iemPut siswa
Sampai sekarang belum terwuiud'
Bahkan, yang digadang-gadang bakal

direalisa!ikan tahun 2020 pun masih

tak ielas alids ngambang. Belakangan
iustru muncul kabar bila pengadaan
'bus 

sekolah gratis tidak masuk dalam

APBD induk tahun 2020'
Kepala Dinas Perhubungan

fDish;bl Kabupaten Badung M Rai

iuda Pirma, saat dikonfirmasi tak

menvangkal bila wacana bus sekolah

eratis be'ium dianggarkan pada tahun
iozo ini. "sebetulnYa kami sudah

usulkan, taPi belum masuk dalam
angqaran pida tahun inii' kata Yuda

Daima, Mineeu (5/1).

Namun, mantan Kabag Kesra
Setda Badung ini tak Patah arang'
Dia berupayi mengusulkan untuk
mendapatkan bantuan dari Pusat'
"Kami upaYakan bagaimana Pun
caranva. kami akan usulkan ke Pu-
sat supaYa mendaPatkan bantuan'
Mudah-mudahan bisa," haraPnYa'

Wacana bus sekolah gratis di
Badung telah muncul sejak.be-
berapa tahun lalu. Wacana ini sebet-

ulnvi buntut dari kurang efektifnya
kendaraan PengumPan bus Trans
Sarbagita di wilaYah Kuta Sela-
tan. Bdrsamaan dengan itu muncul
usulan untuk'memanfaatkan moda
transportasi yang dikeriakan pihak
ketiei tersebut untuk mengangkut
pelai"ar menuju sekolah.' Semula Program ini bakal direal-

isasikan tahun 2019. Namun karena
ada rasionalisasi, sehingga gagal'
Sempat muncul wacana dimasukkan
tahun 2020, namun kembali tidak
jadi prioritas

Berdasarkan Perencanaan awal,

wilavah vang akan mendaPatkan
traniportasi g:ratis khusus pelajar ini
vaknidi seluruh kecamatan di Kabu-

baten Badung. Tetapi pelaksanaan-
nva dirancang bertahaP. "Mungkin
awal-awal kiti akan Pakai sebagai

role model adalah kecamatan Yang
ada Badung Utara sePerti Petang,

Abiansemal, dan Mengwi' Hal itu ka-

rena kepadatan lalulintasnya. masih

ideal. Selanjutnya akan mencakup ke-

camatan Yang ada di Badung Selatan

[Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan]i'
tandasnya. 6 asa

Edisi

Hal
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Solusi Penonakifan 134.691 Jiwa Pemegang KIS PBI

DanaTanggungan Rp 97 Miliar

Diajukan untuk 7 Bulan
SINGARAJA" NusaBali

Lembaga DPRD Buleleng akhirnya
mengeluarkan rekomendasi men-
gakhiri kegaduhan penonakatifan
peserta Jaminan Kesehatan Nasional

[JKN) kelas III secara mendadak,
per 1 Januari 2020. Rekomendasi itu
meminta agar Bupati Buleleng Putu
Agus Suradnyana segera membuat
addendum terhadap perjanjian ker-
jasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan,
dimana anggaran pembayaran iuran
dari oemerintah daerah sebesar Rn
97 milia4, sepenuhnya dipakai sampai
7 bulan ke depan.

Rekomendasi tersebut keluar,
setelah Badan Anggaran fBang-
gar) DPRD bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab
Buleleng menggelar rapat, Senin
(61\ pagi di ruang rapat gabungan
komisiGedung DPRD Buleleng Jalan
Veteran Singaraja. Rapat tersebut
dipimpin Ketua Dewan, Gede Su-
priatna, dihadiri Sekretaris Daerah
(Sekda) Buleleng, Dewa Ketut Pus-
paka selaku Ketua TAPD.

Dalam rapat tersebut terungkap,
dana sharing antara Pemprov Bali dap
Pemkab Buleleng untuk membayap
iuran kepesertaan JKN bagi 317.244
jiwa warga Buleleng belum mengacp
pada kebijakan kenaikan iuran kelas Inl

dari Rp 23.000 perbulan menjadi Rp
42.000 perbulan. Dalam APBD Induf
2020, dana sharing yang dialokasikan
hanya sebesar Rp 97 miliar setahu4,
rinciannya Pemprov Bali sekitar Rf
49,47 miliar dan Pemkab Buleleng
sekiar Rp 47,53 miliar. Padahal kalar,r

mengacu pada kenaikan iuran untuk
kelas III, maka total kebutuhan dana
yang mesti dialokasikan bagi 317,224
jiwa, mencapai Rp 159,890 miliar se-
tahun. Sehingga ada kekurangan dana
sekitar Rp 62,890 miliar.

_ ikibil f.k"rangan tersebut, ter-

jadilah penonaktifan kepesertaan JKN
bagi 134.691, jiwa warga Buleleng.
Penonaktifan inilah yang membuat
situasi gaduh, karena pemegang kartu
ditolak saat berobat ke rumah sakiL

Lembaga Dewan akihirnya menge-
luarkan rekomendasi agar Bupati
segera membuat addendum terhadap
PKS dengan BPIS Kesehatan. Karena
dalam PKS tersebut, dana sebesar Rp
97 miliar untuk kebutuhan setahun
bagi 3'J,7.244 jiwa warga Buleleng.
Nantinya dalam addendum, dana sebe-
sar Rp 97 miliar akan diperuntukkan
sampai 7 bulan ke depan fJuli 2020),
Sedangkan sisanya untuk 5 bulan
berikutny4 akan dialokasikan kembali
dalam Perubahan APBD tahun 2020.
"Prinsip kami, jangan lagi beba4i
masyarakat dalam hal kesehatan, ka-
rena ini menjadi kebutuhan mendasar
bagi masyarakat. Masyarakat harus
dilayani kebutuhan dasarnya itu,
biarkan kami atau pemerintah ya4g
memikirkan dananya," tegas Ketrla
Dewan, Gede Supriafna.

Sementara Ketua TAPD, Dewa
Ketut Puspaka mengatakan, rekci-
mendasi dari Lembaga Dewan itu
akan dilaporkan kepada Bupati selalcr
pengambil kebijakan. Sedangkan
masalah kekurangan dana sharing
sebesar Rp 62,890 milia6 Dewa Pu$-
paka menyatakan bakal berusaha
memenuhi kebutuhan dana sharing
tersebut. Dijelaskan, mengacu pada
regulasi sharing dana maka Pemproy
Bali memiliki kewaliban sebesar R!Bali memiliki kewaliban rd;Ui;[
32,074 miliar, sedangkan Pemkab
Buleleng sebesar Rp 30,816 miliar.Buleleng sebesar Rp 30,816 milia
"Dana sebesar Rn 30 miliar lebi

niliar.
lebih"Dana sebesar Rp

itu tidak sedikit, iadi kami berusaha
menyisir dananya. Kami akan utama-
kan dulu kebutuhan dasat setelah
itu baru kebutuhan lainnya. Bisa
jadi akan ada rasionalisasi nantinya,"
kata Puspaka. 6 k19

Edisi
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UPK masing-masing ke-
camatan, "Bagaimana kami
bisa menyalurkan dana
bantuan, karena dana ban-i
tuan itu harus dikelola olehl
BUMDes. KenaPa BUMDes,
karena masing-masing desa
sud.ah mengelola ba4Yak
dana, mulai dari Dana Desa,,
Alokasi Dana Desa dan danal
perimbangan," kata Subur. ,' 

Masih kata Subur, sejatjnya i

nembentukan BUMDe-s itu I

tidak sulit sepanjang Pihak
desa punya kemauan. Ka-
rena banyak potensi Yang bisa

dikelola

I Desa

oleh BUM-
Des, di'
antara jasa
layanan
seperti pe-
nye diaan
ATK bagi
kantor
desa dan
sekolah
terdekat.
"fasa lay-
anan itu
han ban-

a ffi; Keois, Kebamatan Busungbiu
t Desa Bubunan, Kecamatan Seririta Desa Bubunan, Kecamatan serlrlr
I Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt

yak, tidak
saja penyedia ATK tetapi bisa
juga biro jasa," ta-ndasnYa.

Menurut informasi di-
himpun, desa yang belum
membentuk BUMDes kare-
na desa tersebut kesulitan
menemukan Potensi Yang
dikelola oleh BUMDes. Di
samping itu, pihak desa
iuea kesJlitan mencari SDM
irn--tuk mengelola BUMDes'
Masalahnya, PendaPatan
vane diberikan tidak sesuai
i"rigan tanggungjawab
dalam mengelola BUMDes,
vang belum memberikan
pendapatan pasti. 6 kl9

TidakBikinBUMDes'

1 2 Desa Terancam Blnfrklist,

SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 12 desa di

Buleleng, terancam tidak
mendapat kesemPatan me-
nerima berbagai bantuan
dana dari pemerintah Pu-
sat. Ini lantaran, ke 12 desa
itu belum juga membentuk
Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) hingga batas
ikhir. Desember 2019. Pa-
dahai ke L2 desa itu telah
diperingatkan agar segera
membentuk BUMDes sam-
pai akhir tahun 2019.- 

Kepala Dinas PMD Bule-

leng, Made Subur dikon-
firriasi Senin [6/1J tidak
menampik masih ada 12
desa yang belum memiliki
BUMDes. TerhadaP desa-
desa vanq belum memiliki
BUMDes tirsebut, PihaknYa
sulit melayani Pengaiuan
bantuan dana ke Pemerin-
tah pusat. Padahal sudah
ada dana bantuan sebesar
Rp 300 luta Yang siaP di-
bi:rikan kepada masing-
masing desa Yang telah
membentuk BUMDes. Dana
tersebut bersumber dari
DAPM yang dikelola oleh

I Desa Banyupoh' Kecamatan 
^Gerokgaka D;;; u.,ilbro, Kecamatan Busungbiu

I Desa Pelapuan, Kecamatan BusungbiuI Desa PelaPuan, Kecamatan
I Desa Kedis, Kecamatan Bul

r besa Gesingl Kecamatan Baniar
r Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar
r Desa Baniar Tegeha, Kecamatan Baniar
a Desa Silahgjan-, Kecamatan Sukasada
I biia Gitqit]'Kecamatan Sukasada
o Desa Suwug. Kecamatan Sawan

,/

Desa yang Belum PunYa BUMDes
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Tak Lagi dapat
Iaminan
Kesehatan Gratis

49 Ribu Peserta PBI Dipangkas

TABANAN. Radar Bali- Pe-
merintah kabupaten Tabanan
melakukan pemangkasan kepe-
sertaan Badan Penyelenggara
Iaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
dari kelompok Peserta Bantuan
Iuran (PBI). Iumlahnya 49 ribu
lebih. Pemangkasan dilakukan
lantaran Pemkab tidak mampu
meng-cover pembayaran peserta
BPIS dari PBI karena kenaikan
iuran PBI dariyang semula Rp 23

ribumenjadiRp 42ibu.
Pemangkasan kepesertaan

pun menimbulkan gejolak.
Kemarin (6/l) Komisi IVDPRD
Tabanan menggelar rapat koor-
dinasi bersama Dinas Keseha-
tan, Dinas Sosial, RS Tabanan
dan BPIS Kesehatan untuk
menyamakan persepsi terkait
penyelenggaraan pelayanan
kesehatan masyarakat khusus-
nya kepesertaan PBI yang men-
jadi tanggungan pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan
Tabanan dr. I Nyoman Surat-
mlka mengakui masih ada
permasalahan dalam proses
penganggaran kepesertaan
BPIS Kesehatan dari PBI. Pas-
alnya, pemerintah provinsi

Bali hanya mau meng-cover
dana subsidi sebanyak 73i324
peserta dari total pesprta
PBI yang mencapai 122.388.
"Pemkab sebenarnya sudah
siap, cuman dari pihak Pem-
prov hanya menyetujui 73,324
peserta, sehingga terpaksa ada
pemangkasan peserta PIBI,"
jelas Suratmika kemarin.

Untuk bisa mengcover biaya
iuran peserta PBI di Tabapan
dengan jumlah awal 122.388
peserta dengan nilai iuran
Rp 42 ribu, pemkab Tabanan
harus menyiapkan dana se-
besar Rp 6I miliar per tahun
melalui sharing anggaran. Di
antaranya 49 persen dibayar-
kan Pemkab Tabanan dan 5l
persen dianggarkan provin-
si Bali. Nilai anggaran un-
tuk Pemkab Tabanan dari 49
persen ini mencapai Rp 30,2
miliar. Nah, 5l persen yang
dianggarkan provinsi Bali Rp
31,4 miliar. "Tapi sesuai surat
Sekda provinsi Bali tertanggal
I7 Desember 2019, Tabanan
hanya mendapat jatah 73.324
peserta PBI untuk dicover,"
kata Suratmika.

Dari 122.388 peserta PBI di-
pangkas hingga 49 ribu peserta
PBI yang tidak lagi mendapa-
tkan hak jaminan kesehatan
gratis. Sementara untuk jumlah
peserta 73.324 PBI, anggaran

yang disiapkan mencapai Rp
36,9 miliar berupa sharing
anggaran, 49 persen senilai
Rp18,224 miliar untuk Pemkab
Tabanan, dan 51 persen dengan
nilai Rp lB,B47 miliar untuk
provinsi Bali per tahun. "Letak
permasalahannya adalah pada
kenaikan iuran, orang tidak
punya uang bagaimana mau
menganggarkan dana sesuai
dengan data 2019 lalu. Nyatan-
ya provinsi hanya mernberikan
jatah segitu (73 ribu) untuk
Tabanan/' ungkapnya.

Untuk bisa mengcover peserta
yang tidak masuk PBI, Pemkab
Tabanan harus menyiapkan
dana tambahan sebesar Rp 24
miliar lebih per tahun sehing-
ga peserta PBt yang mencapai
122.388 peserta itu bisa tercover
seperti di tahun sebelumnya.

Pemangkasan kepesertaan PBI
menjadi tugas dan kewenangan
dari Dinas Sosial Thbanan. "Itu
tupoksi dari Dinsos yang punlla
kewenangan bagaimana proses
pemangkasannya. Tugas kami
hanya budgeting dan pelayanan
sajai' imbuh Suraftnika.

Sementara itu, Kepala Dinas
Sosial Tabanan, I Nyoman Gede
Gwrawan menutukan pemang-
kasan yang dilakukan Dinas
Sosial berdasarkan hasil koor-
dinasi dengan Dinas Kesehatan
Tabanan. Peserta yang dinona-

ktifl<an dianggap tidak pemah
menggunakan kartu KIS selama
ikut kepesertaan PBI. "Kami
diberikan waktu sampi 31 De-
sember 2019 oleh BPIS menyer-
ahkan data PBI di Tabanan. Jadi
berdasarkan aktif dan tidahrya.
Karena kalau mau melakukan.
pendataan butuh waktu enam
bulanj'kata Gunawan.

Sementara dari jumlah 7332a
peserta PBI yang diserahkan ke
pihak BPIS Kesehatan, terdapat
800 peserta PBI yang dinilai tidak
memenuhi persyaratan menjadi
peserta PBI. "Mungkin yang 800
peserta dikembalikan karena pe- .

megang kartunya sudah mening-
gal atau sudah beralih menjadi
peserta mandiri. Sehingga masih
ada kuota 800 yang kami ambil
dari 49 ribu peserta yang terkena
pemangkasan. Kami diberikan
waku hingga tanggal 14 lanuari
ini untuk memenuhi kepeserta-
an PBI sesuai kuota yalrri 73.324
jiwai'tukasnya.

Disinggung soal nasib peserta
PBI yang dipangkas, kata dia, ma-
sih dilakukan pembahasan. Para
peserta yang tidak lagi mendapa-
tkan jaminan kesehatan PBI ini
bisa beralih menjadi peserta
mandiri. "Itu sudah konsekuensi.
Tapi akan disusahakan dan akan
dirapatkan dulu terkait mereka
yang tidak lagi tercover kepeser-
taan PBIj' terang Gunawan.

Solusi unn:k mengcover Pem-
biayaan peserta Yang tidak lagi

tercover ini, Pemkab Thbanan

harus menyiaPkan dana sebesar

Rp 24 miliar dari jurnlah a9 ribu
pesertayang diPutus.

Ketua Komisi IV DPRD Ta-

banan I Made Suarta menam-
bahan solusi tersebut akan
disetujui untuk mengccover
dana kekuangan sekitar RP 24

miliar tersebut. Kemungkinan
akan dianggarkan di anggaran
perubahan. "Sekarang kami
koordinasikan lebih lanjut
dengan buPati dan Pak ketua
(DPR) agar bisa memberikan
pelayanan dengan maksimalj'
tegasnya

Sedangkan Ketua DPRD Ta-

banan I Made Dirga berharaP,
peserta PBI Yang dinonak-
tifkan bisa kembali menjadi
peseta PBL Dia juga berharaP

BPJS memiliki kebijakan untuk
tetap memberikan PelaYanan
kesehatan bagi mereka Yang
dinonaktilkan kePesertaanYa.
"Bolehkah pemerintah untuk
ngebon sementara ini? Jalank-
an dulu nanti belakangan di-
bayar, dianggaran berikutnYa.
Karena untuk menganggarkan
dekarang kan sudah tidak bisa.
Baru bisa diperubahan atau di
induk 2021 nanti. Kalau seka-

rang dipotong nanti ribut mas-
yarakati' ucap Dirga. (zulldot)
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Alasannya pun beragam.
Alasan yang paling sering
dijadikan dalih ialah ter-
jadi pemilihan perbekel di
wilayah tersebut.

Kepala Dinas PMD Bule-
leng Made Subur menga-
takan, dirinya sudah wanti-
wanti mengingatkan agar
seluruh desa membentuk
BUMDes. Sebab pemban-
gunan desa, tak bisa men- -pertanian.

kreatif mencari surnber pen-
danaan. Salah satunya lewat
BUMDes inii' kata Subur.
Menurutnya, desa sebe-

narnya tak perlu ruwet ber-
pikir lini usaha yang akan dib-
uka di BUMDes. Lini usaha itu
bisa saja bergerak di bidang
jasa. Seperti penjualan alat
tulis kantor, foto copy, atau
biro jasa. Bisa juga meliriklini
bisnis simpan pinjam, jasa
wisata, pengelolaan sampah,
unit usaha air bersih, maupun

Lebih lanjut Subur menga-
takan, pihaknya sudah meng-
umpulkan para perbekel dan
Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) di desa-desa tersebut.

Tujuannya, agfr mereka bisa
segera memberrhrk BUMDes.
Faktanya, hing$a kini EUMDes
belum juga terqentuk.

Tadinya, Dirias PMD ber-
encana membbrikan insentif
modal usaha $ebesar Rp 50
juta. Insentif itu bisa digu-
nakan untuk dana operasion-
al, pengadaan ATK, maupun
sewa sekretariat.
"Tapi karena belum ada

BUMDes-nya, ya sudah hil-
ang anggarannya. Nanti kami
akan turun kesana bersarna
inspektorat, kejaksaan, dan
kepolisian melakukari audit.
Biar jelas alasannya, kenapa
belum ada BUMDes di sana,"
tukas Subur. (eps/pit)
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Di Buleleng 12 Desa
BelumPunya

SINGARAIA, Radar Bali - Sebanyak 12 desa
di wilayah Buleleng hingga kini belum memiliki
Badan Usaha MitikDesa (BUMDes). Dinas pem_
berdayaan Masyarakat dan Desa (lVfO; nU"-
leng pun mengancam akan mencabut insentif
modal usaha bagi desa-desa yang tak kunjung
membentuk BUMDes.

Sebenarnya seluruh d,esa di Buleleng sudah
diberikan baras waktu membentuk nilUOes,
paling lambat pada 3l Desember 2019. pem_
bentukan itu harus didasarkan pada peraturan
Desa (Perdes). Sementara susunan personalia
pengurus BUMDes, harus dituangkan dalam
Surat Keputusan (SK) perbekel.

Sayangnya, hingga kini ada 12 desa yang belum
membentuk BUMDes. Diantaranya Bariyupoh,
puUyl-al, Umajero, pelapuan, Grlrr,rrrgruii, b"s_
ing, Kaliasem, Kedis, Silangjana, Suwug Banjar
Tegeha, dan Gitgit *

> Bacq Di Buleteng... Hat 7

DinasPMDAncant
Cabut Insentif Modal

r DI BUIEITIIG...
Sambungan dari hal 1

gandalkan Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa semata.

"Kalau nanti dana desa itu ti-
dak dianggarkan lagi bagaima-
na? Makanya desa itu harus

= 
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I Pemilik Lahan yang
Terdampak Proyek
Shortcut 7'10

I Tanpa AJB, Tak Bisa

Divalidasi Pertanahan

SINGARATA, Radar Bali - Se-
jumlah pemilih lahan yang ter-
dampak proyek pembangunan ruas
jalan shortcut 7-10 secara resmi
mengajukan keberatan pada Tim
Pembebasan Lahan. RencananYa
keberatan itu akan diteruskan
pada Pengadilan Negeri Singaraja,
sehingga dapat dilakukan proses
konsinyasi pembayaran.

Dalam proses pembebasan lahan

;;
Sesuai undang-undang,

segala jual belitanah Yang
terjadi di atas tahun 1997

itu harus ada akta iual
belidi PPAT. Kalau tanah
yang tidak ada akta iual
beli kemudian divalidasi,

kami bisa terindikasi
konspirasi. Nggak main-

main, kamibisa kena
penggelapan paiak Peniual,
pajak pembeli, dan BPHTB.'

NGURAH MAHARTHA
Sekretoris Tim Pembebosan Lohon

PPAT. Kalau tanah yang tidak ada

akta jual beli kemudian divalidasi'

kami bisa terindikasi konspirasi. Ng-
gak main-main, kami bisa kena
penggelapan pajak penjual, pajak
pembeli, dan BPIITB (Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan),"
kata Mahartha saat ditemui di ruang
kerjanya kemarin (6/ I ).

Terhadap permasalahan itu, Ma-
hartha menyebut pihaknya masih
meminta pertimbangan ke sejumlah
pihak. Di antaranya pada Kantor
Wlayah Pertanahan Bali, Kejaksaan
Negeri Buleleng bahkan takmenutup
kemungkinan meminta penetapan
pengadilan. "Masyarakat kan seka-
rangposisinya terjepit. Tanah mereka
kena jalur, dan itu harus dapat ganti
rugi. Kami coba minta legal opin-
fon (Persoal4n AJB), biar masalah ini
tidak buntui' tegasnya.

Lebih lanjut Mahartha mengatakan,

ada 19 bidang tanah yang akan diba-
yarkan melalui proses konsinyasi di
Pengadilan Negeri Singaraja. Total
biayayang akan dititipkan di penga-
dilan mencapai Rp 5,96 miliar.

ffnnoeR BALI I TH t[],][,1]tlJl []i,rlr,tl. I nEAL! F'o$T n NUSA BALI

KeberatanWhrga
Diferuskan

kePengadilan
jalan shortcut titk 7-10, tercatat ada
299 bidang yang terdampak. Seban-
yak 169 bidang telah menyatakan
kata sepakat menerima ganti rugi.
Selain itu, ada 19 bidang yang akan
diselesaikan lewat konsinyasi di pen-
gadilan. Sementara l1I lainnya, ma-
sih melengkapi dokumen penunjang.

Sekretaris Tim Pembebasan Lahan
Ngurah Mahartha mengatakan, cuk-
up banyak warga yang belum bisa
melengkapi dokumennya. Misalnya
sertifikat yang kini tengah disimpan
di luar Bali. Selain itu ada sejumlah
proses jual beli yang tidak tercatat di
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Contohnya, tanah yang melalui
prosesjual beli padatahun 2013 lalu.
Temyata tanah itu belum dibuatkan
Akta lual Beli (AIB) di PPAT. Entah itu
di notaris maupun di camat. Tanah

undang-undang segala jual
beli tanah yarig te4adi di atas tahun
1997 itu harus ada akta jual beli di

mengajukan keberatan.
Warga yang mengajukan keber-

harga yang ditawarkan tidak layak,
biaya garlti rugi imaterial tidak
diperhitungkan, serta kerugian ima-
terial akibat pemindahan tempat
ibadah (sanggah kemulan) juga tak
turut diperhitungkan. (eps/ gup)
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Pansus Telusuri Aset Daerah yang Bermasalah
TABANAN, Radar Bali - Pansus

VI Pendapatan Daerah dan Aset
DPRD Tabanan akan menelusuri
aset mil:ik Pemkab Tabanan Yang
bermasalah. DisamPing itu juga
akan dilakukan pendataan aset
yang berpotensi terhadaP Pening-
katan pendapatan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus

VI Pendapatan Daerah dan Aset
DPRD Tabanan, I Nyoman Amawa
seusai menggelar raPat Pansus
di Kantor DPRD Tabanan, Senin
(6/ 1). Mentrrutnya pansus VI harus

memiliki tindakan konkrit dalam
meningkatkan pendaPatan dan aset

daerah. "Maka dari itu ditengahkes-
ibukan, kami gelar rapat suPaYa ada

tindakan konlcit untuk capaian kita

bekerja, jadi bagaimana kita bisa

meningka&an kinerjai tegasnya.

Dewanyang akrab disaPa Komet
ini menuturkan, pihaknYa akan

mencari kebocoran PendaPatan
serta memperbaiki aPabila ada
kekeliruan dalam upaYa Pening-
katan pendapatan tersebut. Selain
itu yang mqnjadi Perhatian lebih
adalah pitralceya akan melakukan
pendataan terhadaP aset milik
daerah. "Berapa yang sudah ber-
sertifikat, berapa Yang belum,
serta yang mana saja aset Yang
menghasilkan dan mana Yang
aset yang tidak produktif, itu nanti
akan kita rninta datanYa kePada

OPD terkait," imbuhnya.
Disamping itu, pansus ini juga

akan meminta data aset-aset
daerah yang bermasalah, sePerti
halnya beberapa tahun lalu ada

saling klaim lahan di pinggir Pantai

Nyanyr antara Pemkab Tabanan
dengan oknum. Iuga ada saling
klaim lahan antara Pemkab Ta-

banan dengan Desa Adat di Tun-

i uk "Aset- aset yang bermasalah itu
akan kami selesaikani' tukasnYa.

Sementara itu, aset-aset daerah
yang sudah menghasilkan dalam
arti disewakan atau dikonfrakkan,
pihal,rrya juga akan mengkaji kem-

bali terhadap nilai konua-lcrya" "ltu
akan dikroscek, apa nilai kc-rntrak-

nya sudah i dengan kondisi
saat ini, jangan samPai niiainYa
kontraknya masih sama seperti

kalauitu
patut dicurigai ada

olcrumyang main dibelakang, jadi
itu perlu dikajii' tutumya.

Wakil Ketua.PansusVl, I Putu Eka

Pufia Nurcahyadi menambahkan,
berdasarkan data Yaflg diPeroleh
terdap at7 22 aset daerah yang sudah

disertifikatkan. Maka dari iru pan-

susVl akan memastikan agar tidak
ada asetyang hilang sehingga harus

dikelola dengan optimal. (zutldot)
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Masalah penonaktifan
Kartu Indonesia

Sehat (KIS) terutama
bagi para Penerima

Bantuan Iuran (PBI)
daerah, akan segera

tuntas. DPRD Buleleng
merekomendasikan

pada pemerintah agar
seluruh kartu yang

nonaktif, diaktifkan
kembali. Sayangnya

belum jelas kapan kartu-
kartu nonaktif itu bisa

digunakan lagi.

EKAPRASETYA,RadaT
Bali, Singaraja

KEPUTUSAN itu diambil
dalam rapat antara Badan
Anggaran DPRD Buleleng,
Komisi IV DPRD Buleleng,

dan Pemkab Buleldng. Rapat
yang dipimpin Kerua DPRD
Buleleng Gede Supfiatna itu,
dilangsungkan di Ruang Rapat
Gabungan DPRD Buleleng,
Senin (6/l) pagi. Tqrut hadir
Sekkab Buleleng Dfwa Ketut
Puspaka bersama $ejumlah
kepala dinas, sertd Anggota
Komisi IV DPRD Bali Putu
Mangku Mertayasa.
Dalam rapat itu tprungkap

bahwa isu kenaikan tarif iuran
BPJS itu telah dibahas dalam
rapat pembahasan APBD 2020.
Saatitu DPRD sudah meminta
agar pemerintah segera men-
galokasikan tambafran ang-
garan, mengingat adh wacana
kenaikan iuran.

Hanya saja, saat itu pemerin-
tah bergeming. Alasannya be-
lum ada surat resmi yang ma-
sukke pemerintah daerah, saat
pembahasan anggaran dilaku-
kan. Alhasil setelahAPBD 2020
ketok palu, muncul masalah

seperti yang kini terjadi.
Dari 317.244 orang warga

Buleleng yang memegang
KIS-PBI pada tahun 20t9lalu,
kini dikepras menjadi IB25S3
orang saja. Sementara 134.691
orang pemegang karnr lainnya,
dinonaktifkan status kepe-
sertaannya. Tak pelak hal itu
memicu gejolak masyarakat.

Dalam pertemuan itu akhim-
ya diputuskan agar pemerintah
tetap membayarkan iuran
pada 317 .244 orang pemegang
KIS-PBI seperti data penerima
2019 lalu. Konsekuensinya,
iuran yang bisa dibayarkan
hanya cukup untuk tujuh bu-
lan saja. Total iuranyangharus
dibayarkan selama 7 bulan itu
mencapai Rp 97 miliar.

"Sisanya yang 5 bulan lagi,
kita carikan solusi di angga-
ran perubahan. Kesehatan
ini kebutuhan dasar. Harus
dipenuhi. Sudah mutlak itu.
Masalah kekurangan uangn-

NASIB RAKYAT: Baik eksekutif maupun legislatif akhirnya seiuiu KIS-
PBI ribuan warga Buleleng kembati diaktifkan.

gatakan, pemerintall sebe-
narnya telah menganglgarkan
biaya sebesar Rp 9? lmiliar
untuk membiayai iuran BplS.
Dengan asumsi tarif iulan se-
besar Rp 25.500 per orang per
bulan, anggaran sebesar itu
sudah cukup untuk mencakup

ya, biar nanti kita bahas ma-
salah ini. |angan lagi bebani
masyarakat yang sedang sakit
dengan masalah ini," kata
Ketua DPRD Buleleng Gede
Supriatna.

Sementara itu, Sekkab Bule-
leng Dewa Ketut Puspaka men-

seluruh masyarakat Buleleng.
Masalahnya, terjadi kenaikan

tarifyang efektifberlaku sejak I
Ianuari 2020 lalu. Akibatnya pe-
merintah mengambil kebijakan
mengurangi jumlah penerima
KIS-PBI. Evaluasi kepesertaan
itu mencakup pemegang KIS-
PBI yang meninggal dunia,
pindah domisili, maupun yang
taktercantum dalam basis data
masyarakat miskin.

Terhadap rekomendasi dari
DPRD Buleleng, puspaka
mengatakan pemerintah akan
segera membahasnya. Se-
bab rekomendasi dewan itu
menimbulkan dampak yang
cukup serius. Pemerintah ha-
rus mengalokasikan anggaran
tambahan sebesar Rp 62,89
miliar untuk membayar iuran
di 5 bulan tersisa.

Dari alokasi anggaran terse-
but, dibutuhkan komitmen
bersama antara Pemprov Bali
dan Pemkab Buleleng. Sebab

selama ini alokasi iuran BpIS
dianggarkan bersama-sama
antara provinsi dengan kabu-
paten. "Kalau alokasi dari ka-
bupaten saja itu sekitar Rp 30,8
miliaS sisanya dari provinsi. Ini
tentu harus diambil solusinya.
Itu bukan uang kecil. Nanti
akan dibahas secara simul-
tan dimana cari sisanya. Mu-
dah-mudahan ada tambahan
penghasilan lagi, sehingga bisa
dialokasikan untuk menyele-
saikan inii' kata puspaka.

Hanya saja, Puspaka belum
dapat memastikan kapan kar-
tu-kartu nonaktif itu dapat
digunakan kembali. puspaka

-menyebut akan melaporkan
hal tersebut pada Bupati Bule-
leng Putu Agus Suradnyana.
Setelah mendapat persetujuan,
baru pemerintah melakukan
revisi terhadap perjanjian ker-
jasama dengan BpfS yang telah
ditandatangani pada I Ianuar
2020lalu. (*/g,rp)
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Tak Releyan, Sepuluh Perda Dikaii
NEGARA, Radar Bali - Setelah

melakukan inventarisasi peraturan

daerah (Perda) Jembrana diputus-

kan sebanyak sePuluh Perda akan

dikaji. Perda yang dikaji tersebut

karena seiumlah alasan' diantamya

sudah tidakrelevan dan tidak sesuai

dengan Peraturan Perundang -un-
dangan di atasnYa.

Keputusan mengkaji Perda
tersebut berdasarkan raPat Badan

Pembentukan Peraturan Daerah

(BapemPerda) DPRD Jembrana
dengan bagian hukum dan hak

asasi manusia selcetariat daerah

lembrana, Senin (6/l). Menurut
ketua BaPemPerda DPRD Jembra-

na I Dewan Komang Wiratnadi,
keputusan untuk mengkaji Perda

tersebut setelah melakukan inven-

tarisasiPerda Jembrana' "Darirapat

tadi kami bahas sebanYak sePuluh

perda akan dikajij' jelasnYa.

Menurut Politisi PDIP tersebut,

terhitung sejak tahun 1991, Pro-
duk hukum kabuPaten Jembrana
berupa Perda sebanYak 269 Perd4

termasuk perda mengenai APBD

Jembrana. SebanYak 70 Perda

sudah dicabut karena sudah tidak
relevan dengan Perubahan zaman

dan tidak sesuai dangan aturan

Perda yang ada dan berlaku
tersebut, sebanYak sePuluh
Perda akan dikaji karena sudah

tidak relevan dengan Perubahan
zaman. (bas/rid)

lain, seban-
yak B0 per-
damerupa-
kan Perda
APBD yang
berubahse-
tiap tahun.
Karena itu,
sisanYa
masih ada
sebanyak
119 perda.
"Perdayang
dicabut bu-
kan seka-
rang, tapi
beberapa
Perda di-
cabut sejak
beberaPa
tahun lalu,"
ungkapnya
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Tambahan Anggaran
Disetuiui, Tapi Dipotong

NEGARA, Radar Bali - Permohonan anggaran yang
diajukan Bawaslu Jembrana untuk Pilkada2D20, akhirnya
disetujui untuk ditambah. Namun nilai yang disetujui
tidak sesuai pengajuan tambahan awal, hanya disetujui
separuhnya. Anggaran tersebut untuk honor jajaran
pengawas ad hoc di tingkat Kecamatan. Ketua Bawaslu

Jembrana Pande Made Ady Mulyawan rnengatakan,
permohonan anggarin tambahan untuk tahapan Pilka-

da Jembrana sebL-drnnya sebesar Rp 474 juta' Karena
pemerintah kabupaten meminta rasionalisasi, kemudian
dikurangi menjadi Rp 2S0 juta. Realisasinya diberikan
sebesar Rp 227 iuta. "Tambahan anggaran tersebut kami
rasa sudah cukup untuk menambah kekurangan anggaran

sebelumnyai jelasnYa.

Tambahan anggaran yang diminta Bawaslu Jembrana
pada pemerintah kabupaten Jembrana iersebut untuk
tambahan kekurangan honor panitia ad hoc. Pasalnya,

pembentukan panitia pengawas tingkat kecamatan leb-

ih lu-u dari anggaran sebelumnya, jadi membutuhkan
anggaran tambahan. Sebelumnya Bawaslu |embrana
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,3 miliar untuk

kegiatan pengawasan Pilkada Jembrana. Anggaran terse-

bui merupakan anggaran terkecil dibandingkan dengan

kabupaten lain. "Dengan anggaran yang kecil ini, kami

akan maksimalkan pengawasani' tegasnya' (bas/rid)

f

t. aASRnADAR AALI

LEGA: Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan
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49 Ribu Warga Miskin Tabanan
Dicoret dari PBI Kesehatan

. psmprov Hanya Mampu Gelontor Rp t8 Miliar
fAB,lllfAlf. T[BIrlf BALI - Kornisi ry
DPRD Tabanan akhimya menggelar ra-
pat dengan Dtnas Kesehatan, Dtnas So-
sial dar BPJS Kesehatan membahas tak
tercovemya 49 rtbu warga misliln PBI
(Penerima Bantuar luran) sejak iuran
BPJS Kesehatan untuk kelas lll naik
menjadi Rp 42 ribu. Pemkab Tabanar
kekurangan anggaran, hingga harus
menonalrtillen kepesertaan BPJS Kese-

hatan 49 dbu warganya.
Rapat dtgelar di Ruang Rapat Utama

DPRD Tabanan. Sentn {6/l). Dalam
pertemuar tersebut terungkap, Pemkab
kekurangan anggaran. Total sharing
anggarar antan Pemkab dan Pemprov
Bali hanya seldtar Rp 36 miliar. Aktbat-
nya, yang dapat dicover hanya sebanyak
73.324 Jiwa dan total anggota PBI seba-
nyak 122.388 Jiwa. S€dangkan, 49.0&
jiqra terpaksa dinonaktifkan. Karena
untuk mengcover keseluruhan, memer-
lukan anggaran Rp 61,6 miltar. Artinya
masih kekurangar anggara.n Rp 24 Ini-
liar lebih.

"Sesuai Perpres terkait kenaikan pre-
mi BPJS ini, berimbas ke masalah ang-
garan. Dan setelah koordinasi dengan
pihah Pemprov, hanya blsa membiayai
senilai Rp l8 miliar dali yang seharus-
nya Rp 3l miliar. Sharing dananya 5l
persen (Pemprov) dan 49 persen (Pem-

kab) ada total Rp 36 miliar,- kata Kads
Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Guna-
waJI s€usar mDat.

'Kalau dulu. kata dia, dengan anggar-
arl Rp 33 rniltar lebih sudai bisa meng-
cover selumh peserLa sebanyak 122.388

Jiwa. Sementara sekarang, dengan ang-
garan Rp 36 miltar harya blsa mengco-
ver 73 rtbu Jiwa PBL Sisanya terpaksa
dinonaktilkan.

Menurut Gunawan, penonaktlfan
PBI dengan cara melihat keseringan
pemegang KIS menggunakan layanan.

BPJS KESEHATAN - Komisi lv DPRD

Kesehatan membahas penonaktifan peserta PBI

tif.
Jadi dl
sbtela}I
an lagi
nya

nya
tuk
ditalan{i dulu. nanti akan dimasukkan
pada APBD Pembahan 2020. "Maunya
kita di DPRD, masyarakat dicover dulu,
tapi karena ada PKS dengan BPJS se-
hingga tak bisa ditarggung dulu. Sela-
ma beberapa bula! masyaralat yang
dinonaktilkan tersebut terpaksa tat lagt
ditanggung.' ucapnya. (mpr)

EAIT/ MAOE PRA5ET!A ARYAWAN

eksekutif dan BPJS

yang mencapai 49 ribu warga

bat disr
datang.

"800

f"J. r+.r*,l"rr ..n-

miskin dampak kenaikan iuran Klas lll BPJs Kesehatan,

Darl penelusuran daia, temyata seba-
nyak 49 rlbu Jtwa tldak aktif karena
tak pemah mpnggunakan pelayanan.
Mereka dlnondkttlkan mulat I Jaruarl
2020 lalu.

"S€suai kesepakatan, pemegan! xls
yang selama ini memp€rgunakan pe-
layanan kesehatan dlanggap aldf (73

ribu). Sementara yang Udak pernah
mempergunakan pelayanan kesehat-
an, ddak kelthatan saat pengecekan,
sehlngga ltulah yang Hta non-akt kan
dan ketemu jun ah 49 rtbu," Jelasnla.

Namun setelah data 73 rlbu Jlwa itu
diserahkan ke plhak BPJS Kesehatan,
ada yang dlkembalikan sebanyak 800
jlwa. Ikrcndnya, dali 49 rlbu yang df-
nonaktilkan, ada peluang.masut mtuk
menutup data 800 orang yang dikem-
balkan BPJS. Data ters€but paling lam-

dlkembalikan karena

'Eng 
sudah dlnonal(-

beralih ke mandiri.
oleh BPJS. Dan

akan karhi lakukan pendata-
rn a! 49 fibu yang sebelum-

Kornisi lV, I Made Suarta awal-
dana un-

penerima KIS PBI

- rft.

-_l

qcaPnya.
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134"000 PBI Kesehatan Diaktiflran
D Gubernur Tambah Dana Rp 5 M kb Buleleng 33L7.244 Warga ft{iskin Tercover SampaiJuli

SINGARAJA, TRIBUN
B/ILI - Kabar gembira bagi
masyarakat kurang mampu,
yang bantuan jaminan kese-
hatannya sempat dinonaktif-
kan oleh Pemkab Buleleng.
Muncul keputusan, Pemkab
akan mengaktifkan kemba-
li 134 ribu peserta kurang
mampu yang jaminan kese-
hatannya sempat dinonak-
tilkan.

Keputusan ini merupakan
hasil rapat yang digelar oleh
Komisi tV DPRD Buleleng
Persama Tim Anggaran Pe-
merintah Daerah FPAD) Bu-
leleng, Senin (6/l).

Seusai rapat, Ketua TPAD
Buleleng Dewa Ketut Puspa-
ka mengatakan, sebelumnya
anggaran yang dimiliki Pem-

kab untuk memberikan ban-
tuan jaminan kesehatan ba$
masyarakat kurang mampu
sebesar Rp 92 miliar. Namun
belakangan, Pemprov kem-
bali menambahkan anggar-
an sebesar Rp 5 miliar untuk
Pemkab Buleleng. Sehingga
total anggaran yang kini di-
mtliki Pemkab untuk mem-
bertkan bantuan jaminan
kesehatan bagi masyarakat
kurang mampu sebesar Rp
97 miliar.

Setelah dihitung, anggar-
an tersebut dapat mengcover
kembali 134 ribu Penerima
Bantuan Iuran (PBI) kesehat-
an yang sebelumnya sempat
dinonaktifkan. Dengan ang-
garan sebesar Rp 97 miliar
itu, Pemkab Buleleng kini

bisa memberikan bantuan
jaminan kesehatan kepada
317.244PBr.

Namun, kata puspaka,
anggaran Rp 97 rhiliar itu
hanya cukup untulq menang-
glr,g 3 17 .244 peserta sampai
Juli 2020. Sementara untuk
Agustus sampai Desember,
masih kekurangan anggar-
an sekitar Rp 62 miliar. Ke-
kurangan anggararl ifu akan
dipikirkan lagi bersama Pem-
prov Bali. "Kurangnya lagi
Rp 62 miliar. Kalau menu-
mt sharing anggaran anta-
ra Pemkab Buleleng dengan
Pemrov Bali, berarti kami di
Pemkab Bul6leng itu perlu
menyediakan anggaran lagi
Rp 30 miliar sementara si-
sanya Rp 32 miliar itu dari

provinsi. Kami masih memi-
kirkan dimana lagi mencari
Rp 30 miliar itu, karena itu
jumlah yang sangat besar.
Kami masih punya waktu
lag lima bulan untuk memi-
ldrkan itu," jelasnya.

Pengaktifkan kembali 134
ribu PBI itu dilakukan sece-
patnya. Puspaka mengaku
sudah meminta Asisten I
merancang perubahan (ad-

dendum) perJanjian dengan
BPJS Kesehatan dari yang
awalnya dirancang untuk 12

bulan menJadi hanya tujuh
bulan. "Kalau sudah sele-
sai rancangan, laporkan ke
Bupati lalu tinggal manggil
BPJS. Secepatnya lah diak-
tilkan lag," terangnya.

Ketua DPRD Buleleng,
Gede Supriatna mengatakan,
pihaknya sudah merekomen-
dasikan kepada bupati agar
134 ribu PBI yang semPat
dinonaktifkan, diaktifkan

kembali kendati hanya sela-
ma tujuh bulan. Untuk Agus-
tus sarnpai Desember, sebut
Supriatna, nanti didiskusi-
kan lagi, menentukan dari
mana an€€iarannya., "Masa-

lah kesehatan ini merupa-
kan kebutuhan dasar ma-
syarakat. Masyarakat harus
dilayani. Masalah uangnya
biar lah kami yang sakit me-
mikirkan," katanya. (rtu)

Hapus Festival di Kecamatan
AI{GGOTA Komisi lV DPRD Bali, Putu Mang-
ku Mertayasa yang turut hadir dalam rapat di
DPRD Buleleng, menyebutkan, kesehatan dan
pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Ber-
.kaca dari persoalan ini, Mangku Mertayasa me
nyarankan kepada Pemkab Buleleng untuk
menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak "ber-
manfaat" di Buleleng. Salah satunya adalafifes'
tival di masing'masing kecamatan.

"Kalau dilihat jumlah dana yang dihabiskan
untuk satu festival cukup besar. Masing-masing
kecamatan itu menghabiskan Rp 350 juta per

kecamatan. Kemudian masing-masing desa
juga harus mengeluarkan Rp 50juta untuk par-

tisipasi di kecamatan. Dana-dana itu sebenar-
nya bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan
masyarakat di Buleleng," ungkapnya.

Selain itu, Mangku Mertayasa juga meminta
kepada Dinas Sosial Buleleng agar melakukan
validasi data. Sehingga bantuan jaminan kese-
hatan ini lebih tepat sasaran, dan hanya diberi-
kan bagi masyarakat miskin. "Kami akan lapor-
kan ke Gubernur menyangkut kebutuhan dana
lagi Rp 32 miliar itu," tutupnya. (rtu) /

Edisi

Hal

ll

i <tb.k, T Januarr qDlA

I
a



.! l'l
;;irti)'{l\*

tki.${..6t$e{l
'Ni.i:l":..,r'/

\\i9---t/
-:4:\.r!"

$ub t-largliatn l-{urtras 8n TLJ E}Pl'( Perwaltilan i:l rovinsi ts ali

n RAmAf( B,t\Ll ry'r"nrBuN t3AL-l L-l HAt"l HCI$T n NUSA BALI

t_l

Diresmikan Desember 201 9'
Jebol Januari 2020

DEITPASAR. TRIBT'N BIILI
- Belum genap setahun dires-
mikan, Taman lansia atau
Taman Lila LJlangun di kawa-
san DAM Oongan sudahjebol.
Pantauan Tfibun Bat kernarln'
taman yang diresmikan 16

Desember 2019 iniJebol Pada
senderan sisi tlmumYa.

Panjang jebol sekitar tiga
meter. MaterialnYa tergems
dan menyisakan lemPengan
yang merupakan jalan seta-
pakbagian atas dan dibawah-
nya sedikit gundukan tanah.

Warga yang duduk di ga-

zebo taman, WaYan Kerta
mengatakan, senderan ini
sudah lama jebol. Namun
sampai saat ini belum ada
tindak lanjut dari Pemkot
Denpasar yang dalam hal ini
Dtras PUPR Kota DenPasar.

Kerta pun menYesalkan
jebolnya senderan ini Yang
tak kunjung diPerbaikC dan
seakan tak diPerhatikan. "lni
sudah lama Jebolnya. Harus-
nya kan segera dilakukan
perbaikan," katanYa, Senin
(e/3).

Sedangkan KePala Dinas
PUPR Kota DenPasar, I NYo-

man Ngurah JimmY Sidarta
mengatakan, senderan ini
telahjebol Januari 2020. Ini
disebabkan kondisi air deras
yang membuat senderan fidak
kuat menahan derasnYa alir-

JEBOL - Kondisi Taman Lansia Tukad oongan,

Senderan taman ini jebol sejak bulan Januari 2020.
Senin Ll (9/3).

atas lahan seluas 1.095 me-
ter persegi. Dana untuk pem-
bangunannya menggurlhkan
Dana APBD Kota DenPasar
sebesar Rp 3,6 miliar lebih.

Taman Iansia ini dileng!<aPi

beberapa fasilitas, mulai dari
parkir, toilet, ruang edukasi,
pusat kuliner, taman, fasili-
tas vegetasi dan pencahayaan,

serba jalur pejalan kaki.
Jimmy mengklaim, ka-

rena tempatnya Yang Jauh
dari pusat kota akan rnem-
bawa ketenangan bagi Pe-
ngunjung. Penataan y'ang

dimulai sejak 9 Juli 2019
lalu, telah rampung dike{a-
kan pada 5 Desember 2019
lalu. (sup)

an. "Pusaran ail juga memang
berpusat tepat di temPatjebol-
nya tersebut," katanYa.

Jimmy menambahkan,
proyek penataan ini masih
merupakan tanggung jawab
rekanan dengan masa Peme-
liharaan selama satu tahun.
"Saat masih dilakukan Peng-
kaJian untuk memPerkuat
senderan agar tidak kembali
tergerus. Setelah dilakukan
pengkajian baru akan dilan-

Jutkan dengan membuat case
dam," katanya.

Untuk diketahui, Penataan
taman yang berada di Jalan
NoJa Saraswati, Kelurahan
Tonja, Kecamatan DenPasar
Utara ini dilaksanakan di

Edisi
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\ Pembangunan Jalan Alternatif

Pembebasara Laharl
Terbayar RP6,7 Miliar

Gianyar (Bali Post) -
Pemkab GianYar sudah

dalam tahap menYiaPkan
ialur alternatif guna menga-
iasi ialan amblas di Desa Su-
kawiti menuju Tegenungan,
Desa Kemenuh. Bahkan Pros-
es pembebasan lahan untuk
ialur alternatif sePanjang 150
meter itu sudah diramPung-
kan, dengan nilai RP6,7 mili-
ar. Memasuki tahun ini baru
akan dilakukan Pembuatan
badan ialan alternatif. Sekda
Gianvar I Made Gede Wisnu
Wijava mengungkaPkan hal
itu. Senin (13/1) kemarin.

Wisnu WijaYa menerang-
kan, seputaran jalur Yang
saat ini amblas sebelumnYa
juga sempat longsor' Pemer-
intah sudah melakukan Per-
baikan dengan membangun
senderan, namun beberaPa
tahun lalu longsor kembali
terjadi pada tebing dengan
kedalaman puluhan meter.
"sekarang dangan kondisi
seperti itu tidak mungkin
kita perbaiki lagi, di samPing
dangan biaya cukup tinggi,"
katanya.

Melihat kondisi itu, BuPati
Gianya. I Made MahaYastra

akhirnya memerintahkan un-
tuk menyiapkan jalan alter-
natif. Dikatakan-; jalan alter-
natif tersebut tetap melintasi
iembatan antara Desa Su-
kawati dengan Banjar Tege-
nungan, Desa Kemenuh' "Ja-
lan ilternatif tetaP melintasi
ialur iembatan Tegenungan
itu. Kami sudah ada Pembe-
basan lahan; bahkan sudah

. dibayar. Tinggal membangun
jalan," katanya.

Terkait pengerjaan Pem-
bangunan jalan alternatif,
Wisnu Wijaya memrnta ma-
svarakat untuk bersabar.
Diielaska.t, membangun ja-
lan baru di atas lahan bekas
sawah itu akan membutuh-
kan waktu untuk Pemadatan
tanah. "Masyarakat tolong
bersabar, karena membangun
jalan dengan tanah bekas
sawah itu perlu proses agar
tanah tidak labil. Tahun ini
mungkin akan dibentuk badan
jalan saja dulu, kita Pastikan
batas batasnya," katanYa.

Wisnu Wij aya mengatakan,
pihaknya bisa saja bergerak
cepat membuat jalan. Namun
iika terburu-buru dikhawat-
irkan konstruksi jalan justru

tidak bagus. Sementara ter-
kait banyaknYa masYarakat
vans tetap molewati jalan
imblas, kata Wisnu WijaYa.
pemerintah sudah memasang
plane dilarang memasuki
ialanlersebut. Didekat jalan
amblas juga sudah ditaruh
seiumlah drum hitam.

Sementara itu, KePala Di-
nas Perumahan dan Kawasan

i Pemukiman Gusti Ngurah
1 Suwastika menambahkan,
pembebasan lahan sudah
dirampungkan sejak akhir
20 19. "Keempat Pemilik lahan
sudah setuju, jadi Pembe-
basan lahan sudah ramPung,"
katanya.

Suwastika mengatakan,
lahan yang dibebaskan 2.818
meter persegi dengan nilai
yang dipasang dalam DPA
Ro6.960.000'000. Namun,
setelah negosiasi menjadi
Rp6. 7?3.200.000, sehingga
ada anggaran Rp186.800.000
yang dikembalikan ke kas dae-
rah. "Jadi, Rp6.773.200.000
itu pun sudah terbayarkan ke
pemilik lahan. Terkait Pem-
Lebasan lahan sudah tidak
ada masalah lagi," imbuhnYa.
(kmb35)
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Perbekel Pemecutan Kaia

Ditahan Kejaksa[n
* Dugaan Korupsi Pungutan Desa Rp 190 Juta

DENPASAR NusaBali
Kejaksaan Negeri [Keiari) Den-

pasar langsung melakukan Pena-
hanan terhadap Perbekel Desa
Pemecutan Kaja, Denpasar Utara,
M Ngurah Arwatha, 48, Pasca dil-
impahkan dari Polresta DenPasa4
Senin 1f:711. Perbekel dua Peri-
ode [2010-2016 dan 2016'2022)
ini terjerat kasus dugaan koruPsi
pungutan desa senilai RP 190 iuta'- 

Awalnva, Perbekel Arwatha
datang k-e t<elarl DenPasar di-
kawal sekitar 5 penYidik dari
Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta
Denpasar sekitar pukul 10.00
Wita. Penyidik lalu melimPahkan
Arwdtha bersama berkas dan
barang bukti ke penyidik Pidana
Khusus (Pidsus) Kejari DenPasar.

Setelah menialani Pemeriksaan
administrasi, sekitar Pukul 12.00
Wita, Arwatha yang menggu-
nakan rompi tersangka berwarna
oranye keluar ruang Pemeriksaan
menuju mobil tahanan Yangsudah
menunggu di depan lobi keiaksaan
ydng akan membawanYa ke LaPas

Kelas IIA, Kerobokan, Kuta Utara,
Badung.

"Yang bersangkutan [Arwatha,
redJ resmi kami tahan dan kami
titipkan 20 hari ke dePan di LaPas

Keias IIA Kerobokan," kata Kasi
Pidsus Kejari DenPasar I Nengah
Astawa didampingi Kasi Intel IGN

Ary Kesuma.-Dalam 
dakwaan Primer Pe-

nyidik menjerat tersangka dengan
Pasal 2juncto Pasal lSUUTiPikor
iuncto Pasal 64 KUHP' Sedangkan
dalam dakwaan subsider; PenYidik
memasang Pasal 3 juncto Pasal 18
UU Tipikor luncto Pasal 64 KUHP'
"Perbekel menjadi tersangka tung-
gal. Karena pembagian uang Pung-
utan merupakan inisiatif perbekel
sendiri," lanjutnya.

Dijelaskan, kasus ini berawal
dari pungutan desa terhadaP
toko, pedagang, dan Pasar desa
yang dipungut petugas dari Desa
Femecutan Kaja atas Perintah
perbekel.

Di awal kepemimPinan Ar-
watha pada 2010f2016, Pungutan
ini dimasukkan ke kas desa dan
diiabarkan ke APBDes. Namun
dimasa kedua kepemimPinan-
nva yaitu mulai ?017-2018, uang
pungutan dari toko, pedagang dan
oasar desa tidak dimasukkan ke
kas desa. Selain itu, penggunaan
uang pungutan itu juga tidak ses-
uai APBDes.

Pasalnya, hasil pungutan terse-
but langsung dibagi oleh Perbekel
Arwatha ke perangkat desa dan
Denvertaan modal desa BUMDes.
i'Dai'i perhitung4n yang dilakukan
ada kerugian kerfangan desa sebe-
sar Rp 190 jutal'ujar KasiPidsus
Nengah Astawa.

SEmentara ihr, Made Adi Mus-
tika sebagai pengacara tersangka
mengatakan tidak mengajukan
penangguhan penahanan Pasca
penahanan Pelbekel Pemecutan
kaia, Arwatha. Disebutkan, meski
Arwatha sempdt syok karena tahu
akan ditahan, namun ia memas-
tikan kliennya siap menghadaPi.

Disebutkan, Perbekel Arwatha
sudah mengenlbalikan uang seki-
tar Rp 120 juta yang dititip di
penyidik. Sedangkan uang Yang
belum dikembalikan sekitar RP 72
iuta karena sudah masukke BUM-
bes dan tidak dinikmati Arwatha.

Sementara itu, terkait dengan
ditahannva Perbekel Desa Pem-
ecutan Kiia A,f Ngurah Arwatha,
Kepala Dinas PemberdaYaan Ma-
syirakat dan'Desa (PMD) Kota

jut," katanya. 6 rez, mis
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Padahal
Diharapkan
Minimal2 Persen
dariAPBD

DENPASAR, Radar Bali -
Keoala Badan Nasional Pen-
mggulmgm Bencam (BNPB)

Doni Monardo daia)gke Kantor
Pusdalops Bali, Renoc kemain
(r4ll), Dalm kesempatan itu'
temgkap bahwa anggam ke-
bencmaan di Bali masih smgat
kecil. Hmya RpiT milia, alias
0,23 persen dari APBD yang
menGpai Rp7,2Bl trilim.

"Untuk anggaran kebenca-
naan, dianggakan RP 17 mil-
iar. Jumlah itu sudah rnelebi
hi daerah laini' kata KePala

Pelaksana BPBD Provinsi Bali,

Ivlade Rentin dalam kunjungan
Kepala BNPB ke Bali kenain.

Dia menyatakal, ke dePmn-
ya ada keinginm sePerti Ymg
diimbau Prol Syamul Mauif,
pendiri BNPB, agar ailggarm
kebencmaan idealnYa 2 Pers-
en dari APBD. l'Idealnya 2 Pers-
en. Kami tidakjauh tertinggal
di angka Rpl? sampai RP20

miliar sudah mamPu akomo-

dir kalau daekap dan ditotal
keseluruha sudah menuju ke
sana (angka ideaL 2 persen),'
kata Rentin.

Dia iuga mpnyatakaD, dengan
ekspektasi yang dlinginkan
berdasarkan acuan dari pusat,
sebenarnya Pemprov tsali su-
dah mampu bergerak ke arah
ideal itu dengan dukungan
anggaran dari pinpinan ter-
utama Gube(nur Bali, Wayan

Kotser. Kenyataannya, ang-
.garan yagg ke arah ideal ini
sebetulnya jauh dari angka
ideal. Ba8aimana tidak den-
gan anggaran RpIT millat
itu hanya 0,2 persen belanja
APBD. DengmAPBD Bali2020
sebesa RpT,2BI triliun, maka 2

persemya adalah Rpl45 milid.
Rentin menyatakan, Bali me-

rnang rawan bencana. Teru-
tama longsor dan Pergerakan
tanah yang tinggi. Potensi atau

ancaman bencma longsor dan
pergerakm tanah iniberada di
Kilmgasem, Bangli, Buleleng
dan sebagian Badung. Daerah
Badu& seperti di bagim utila
khususnya Abiansemal dan
Petang. "Termasuk Tabanan,

seperti Pupuan danjuga Jem-

brana," terangnYa.

-yang dirusak. Contoh Lebak.
Belum PerDah dalam sejarah
Lebak bmjir
begitu?

njir dahsyat. Kenapa
Karena bagian hulu

tambang illegai. Kantong air
menumpuk, dan tanah ada
lubiurg. Apa lxgikemiriDgill 30

derajat," jelasnya
"Gimana coba melakukan
ehabilitasi kemiringan 30

KUNJUNGAN: Kepata BNPB Doni Monardo saat berkunjung ke Kanlor
Pusdalops Bali, di Renon, kemarin. i

I Januari sanpai l-3 Januari, hutan di lndqnesia gurldui tal{ .

bencalayangterjadisudah di ditarlalni pohon Lebih parah

aras rata-rata. Ada 120 keiadim dibandingkan lllegal logsing.Ia

bencana didorninasi pohon rnencontohbariirbardandm
tumbang. pengan demikian, longsor yanll teljadi di Lebak,

dera)at ditanmri sawah padi
tanpa diimbangi vegetasi
laiq," keluhnya.

Ia menarnbahkan tidakhanya
diLebak, rapi di NusaTenggara
Barat juga demikim. Hutann-
ya jugiL ada l ang habis, Doni
bmyak mendapat aduan daii
lmbaga srtadaya ulasyarakiit
(LSN.I) soal ini. Begitu pula di
Bali, ia rnelninta Pernerintah
Bali, Kepolisiau Daerah Bali
danTNI juda sama'sama men
jaga huran di Ilali. l'erutama
Tanan Nasional Bagim Barat
(TNBts). Ianenyatakan jangm
sarnpai TNIIB rusak. "Tolong
dijaga. NIinta naaf bukan
saya perintah. \'linta tolong
dijaga. laiaran kodau dan
kepolisian. Di Ball hutann-
ya sedikit. Tarnan nasioual

masyaraLt dipiringatkan agu Bmten awa ll 1a n uari I al-u,. be'

iapsiagaan terhadap ancanim

walllanuari lalu, be-
syaf hingga 30 desa
am+tan terdampak,
lunfpuh toral, ribuan

lebih awal rnmingkatkan kes- gitu dahsya
iansiaeaanterhadao ancanim di 6 kecam
bencma."Lebihwaspadacua- aktivitas
caekstremdananginkendanS, rumah haricur, dan 17 200

hujan lebat cukup lama. Mo- mengungsi Felhin itui bmyak

hondiwaspadaiintesitasnya. alihtungsilahan. l

Tolong diwaspadai cuaca ek- "illegal logging bmyak, juga

strem; dominan pohon tum- ditebang. Tunggu saia long-
bang," jelas Rentin. sof, Pertanian ke perkebuan

nggak boleh dimasu-
orang," harap iender-

Lhan,Daerahban- daerah

Data yang diperbar d tanggal

Seinentaraitu,KepalaBNPB alihfungsilahan Daerahban- daerah

Doni Ir{onardo menceritatan it bandangtanah longsor ada ki oleh

k"k"..f"*y"k-"t"b"b"ttp. St"t +:titk"1n 
trmi al binti tiga ini. (feb/yor)al bintang
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Ditahan, Kades Pemecutan Kaia Bungkam
I Tersangkut Dugaan Korupsi Pungutan Desa
DENPASAR. TruBI'NBALI
- Mengenakan busana adat
dibalut rompi warna merah.
bertuliskan "Tahanan Pid-
sus Kejari Denpasar", Kepa-
la Desa (Kades) Pemecutan
fraja, Anak Agung Ngurah Ar-
watha (48) turun dari lantai
II Gedung Kejaksaan Negeri
(Kejari) Denpasar.

Tidak ada satu patah kata
pun keluar dari bibir Ngurah
Arthawa saat dicecar perta-
nyaan oleh awak media. Ia
memilih bungkam sembari
menutupi wajahnya dengan

kedua tangan, menghindari
btdikan para pewarta foto.

Dikawal tim Pidana Khu-
sus (Pidsus) Kejari Denpasar,
ia pun digiring menuju mobil
tahanan untuk selanjirtnya
dibawa ke Lembaga Pema-
syarakatan Kelas ILA Kero-
bokan.

Ngurah Arwatha langsung
ditahan oleh penyidik Pidsus
Kejari Denpa5ar usai menja-
lani pelimpahan tahap II dari
penyidik kepolisian Polresta

BERSAMBUiIG [S HAL 
'

TRIEUN BAII/RIZAt FANANI. I ntout\ DALt/nt(AL TANANI

DITAHAN - repJta Desa pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah
Arwatha, ditahan qleh tim pidsus Keiari Denpasar usai menialani
pelimpahan tahao lidari oenvidik Poliesta Denoasar Senin /tilt)pelimpahan tahap tldari penyidik Polresta Denpasar, Senin (13/1).



Sub Bagian Humas & TU BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

N RADAR BALI M1'NISUN BALI

tr

Edisi

Hal

'Sgt4sa, lq &n qp2e

N BALI POST N NUSA BALI

lyutVttt ,

Langsung Ditahan, Kade$...
Denpasar. Ia ditetapkan se-
bagai tersangka terkait per-
kara dugaan korupsi pung-
utan Desa Pemecutan Kaja
tahun 2OI7 -20 I 8. Sebelum-
nya oleh penyidik Polresta
Denpasar, terhadap pria
yang kali kedua menjabat
sebagai Perbekel atau Kepa-
la Desa Pemecutan Kaja ini
tidak dilakukan penahanan.

'"Tersangka tidak menge-
tahui akan ditahan oleh jak-
sa. Siapa pun (ditahan) pasti
akan syok," ucap Made Adi
Mustika selaku anggota tim
kuasa hukum Ngurah*{rwat -

ha saat ditemui di sela pelim-
pahan, Senin (13/l).

Mustika mengatakan, baik
tim kuasa hukum maupun
Ngurah Arwatha tidak meng-
ajukan penangguhan pena-
hanan kepada penyidik Ke-
jari Denpasar. Saat ditanya
alasan penyidik menahan
kliennya, Mustika menyata-
kan, itu adalah kewenang-
an penyidik kejaksaan. "Pe-

nahanan ini adalah kewe-
nangan kejaksaan, tapi itu
kan alasannya (penahanan)
subyektif. Klien kami sudah
mengembalikan uang Rp I20
juta. Yang belum dikembali
kan sekitar Rp70-an juta.'
ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pi-
dana Khusus (Kasi Pidsus)
Kejari Denpasar, I Nengah
Astawa mengatakan, dita-
hannya tersangka karena
telah memenuhi unsur ob-
yektif dan subyektif. "Ob-
yektifnya sudah memenu-
hi UU KUHP Pasal 21. Itu
memberikan ruang bagi
kami melakukan penaha-
nan. Unsur subyektifnya,
kami khawatir beliau mela-
rikan diri, menghilangkan
barang bukti dan mengu-
langi lagi perbuatannya,"
papar Astawa didampingi
Kepala Seksi Intelijen (Kasi

Intel) Kejari --npasar,
Agung Ary Kesuma.

1'ersangka, kata Astawa,
akan menjalani masa pe-
nahanan s€lama 20 hari ke
depan. Jaksa asal Rendang,
Karangasem ini menyatakan,
telah menunjuk lima jaksa
penuntut untuk menangani
perkara ini. Pula kejaksa-
an segera nielimpahkan ke
pengadilan tipikor (tindak
pidana korupsi) untuk nan-
tinya menj alani persidangan.

"Segera akan kami lim-
pahkan ke Pengadilan Tipi-
kor Denpasar. Paling tidak
dua minggu ke depan sudah
kami limpahkan ke pengadil-
an, berbarengan dengan pe-
limpahan kasus Dauh Puri
Klod;" cetusnya.

Ditanya tentang kronolo$
singkat perkara ini, Astawa
menceritakan bahwa per-
kara yang membelit Ngu-
rah Arwatha terkait dengan
pungutan Desa Pemecutan
Kaja, yang dilakukan oleh
pemerintah Desa Pemecutan
I{aja dari tahun 2017 hingga
2018.

"Pengutannya tidak dise-
torkan ke kas desa. Sehingga
pemanfaatarurya tidak mela-
lui APBDes (Anggaran Pen-
dapatan dan Belanda Desa).
Pada tahun 2010 sampai
20 16, pungutannya disetor-
kan kas desa dan pemanfa-
atdnnya dijabarkan dalam
APBDes," urainya.

Modusnya, kata Astawa,
yang bersangkutan (tersang-
ka) memungut uang iuran
dari toko. dan pasar desa.
Uang pungutan itu lah'yang
tidak disetorkan ke kas desa.
Melainkan dibagi untuk pe-
rangkat desa maupun pe-
nyertaan modal desa kepada
Bumdes (Badan Usaha Milik
Desa). "Padahal menurut
aturan Permendes (Peratur-
an Kementerian Pedesaan).

Sambungan Hal.1

bahwa penyertaan modal ke
Bumdes itu harus melalui
APBDes. Kerugian sekitar Rp
I90 juta," ungkaprrya.

Diuraikan dalam berkas
perkara pelimpahan tjahwa

lersangka sejak bulan De-
gember 20 l6 memerintah-
Itan anggota Linmas Desa
Femecutan Kaja untuk me-
lakukan pungutan untuk
meminta sumbangan. Yakni
kepada pedagang kaki lima
qebesar Rp 2 ribu sampai
$p 3 ribu. Pengutan sum-
bangan ke pedagang toko
dan gudang dengan besar-
an bervariasi. Juga pungut-
an sumbangan ke pedagang
Pasar Jaba Jro Kuta dengan
total penerimaan rata-rata
sebulan Rp 13 juta sampai
l4 juta.

Uang sumbangan itu di-
kumpulkan oleh bendahara
desa dan tidak dimasukkan
ke kas desa. Juga Udak dima-
sukkan ke dalam penerima-
an asli desa. Kemudian sejak
bulan Januari 2017 sampai
dengan Februari 2018, Ke-
pala Desa Pemecutan Kaja
memerintahkan bendahara
desa memotong pungutan
rata-rata Rp 7 juta sampai
Rp I I juta setiap bulan. Po-
tongan itu untuk dibagi ke
kepala desa, perangkat desa
kadus dan BPD desa. Sisa-
nya disetorkan ke kas Bum-

'des Pemecutan IbJa.
Dalam perkara ini, Ngu-

rah Arwatha disangkakan
dakwaan alternatif. Pasal 2
ayat (l) atau Pasal 3jo Pasal
il8 ayat (l)huruf b Undang-
Undang RI No.3l tahun 1999
tentang Pemberantasan Tin-
dak Pi:dana Korupsi seba-
gaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-
UndangRI No.3l tahun 1999
tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi jo Pasal
64 ayat (l) KUHP. (can)

r,r
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DisperindilgPdrtai Lfil
Aset Pasur Yangap

lt
I

Bangli (Bali Post) -
pi""i Amerta G,rttnttg Sari atau yang selarna ini lebih dikenal-masyfrakat

dengan nama Pasar Yangapi sangat memprihatinkan. _Pasar yang dibanSun pe-

-"iintrh di era gO-an itu leibengkatai dan iak terurus. Kios-kios yang ada banyak
kosong akibat ditinggalkan oleh pedagang. Tidak pelak, kondisiny_a pun rusak
parah. Meski keadnan seperti itu sudah berlangsung bertahun-tahun, sampai
sekarang belum juga ada upaya pemeliharaan atau revitalisasi pihak pdmkab'
terhadaf pasar v"ie .d;aiKlcarnatan Tembuku itu.

Plt. Kadis PerindustriaD r SdrnBpemanfaatanasetterse- tidak dilakukan ma{a kon-
d an Perdagangan (Disper- but selama ini. Karenanya, ta- disi pasar Yangapi "+qlTgindag) Kabupiten 

'tsangli, 
hun ini ia berencana melaku- akan terus menerus jadi PR

iv"t-;; Gu.rawan, dikonTir- kan penajaman aset. "Yang Dilp-erindag-
tnuii Mittggu (5/1). kernariri r:.jelas dulu kan ni€mang ada __ Dftimbahhaiqy$fnPasar
-"ttgnrg{ipkan, pihaknya iuratmenyuratdsa. Tup_t-itn YanEilH men*$ffir* salah
sejaiinyi p,r.tyu kLinginan belum saya temukan. Kar- satudariemp_a!pasarrakyat
m"luk.rk.oper6aikan/revital- enanya kami akan perjelas yang ada di Kabupaten Ban-
isasi terhadap pasar Yangapi. lagi. Kalau memang suratnya gli. Pasar itu saat ini masih
Namun, 5ai iiu tidak biia tidak berlaku lagi, biasanya beroperasi dandimanfaatkan
dilakukan.Alasannya,terben- kan ada batas waktu untuk beber.apapedagang. Dari
tur kepemilikan aiet. Pasar hak'guna pakainya, maka pasaritu,Disperindagselama
Yangapi yang memiliki ban- kami akan mohonkan lagi. ini m.endapat-pendapatan
Vak fio", i"r.utut sebagai aset Sehingga bisa kami lakukan penarikan retribusi.
Femerintah Provinsi Bali. pemeliharaan dan revital- Sebagaimana pantauan

Pihaknyamengakukurang isasi," jelasnya. Menurut selama ini, kondisi Pasar
tahu pasti bagaimana kerja Gunawan kalau upaya itu Yangapinampaktakterurus.

Bangunan yang ada di pasar
sudah mengalami banyak
kerusakan. Terutama kios-
kios yang ada di sisi selatan
pasar. Hampir sebagian be-
sar kios itu nampak kosong
akibat tidak lagi ditempati
peda gang. Selain bagian atap-
nya banyak jebol, kerusakan
juga banyak terjadi pada
pintu rolling door. Bahkan di
beberapa kios, terlihat sudah
tidak dilengkapi rolling door.
Tak hanya rusak, lirtgJrungan
pasar itu juga kumuh.

Bupati Bangli I Made Gi-
anyar beberapa waktu lalu
sempat mengungkapkan ren-
cananya akan mengubah
Pasar Yangapi itu menjadi
Pasar Agro, bahkan sempat
pula ada rencana menjadikan
pasar itu sebagai rumah sakit.
Namun sampai sekarang,
rencana itu masih sebatas
wacana. (kmb40)
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r Pembiayaan Upacara
r Pembangunan Pura
r Santunan Kematian
r Operasional Sekretariat

Desa Adat

Desa Adat
r luran Krama Tamiu
rDana Punia Tempat Usaha

Pasal 65 ayot (1 ) Perda
No.4lahun 2Ol9
!Pendapatan Asli
.Hasil Pengelolaan

Padruwen Desa Adat
rAlokasi Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Provinsi
r Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota
r Bantuan Pemerintah Pusat
rHibah dan Sumbangan (Dana

Pihak Ketiga yang Trdak Mengikat
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PE,RLU REGU ASI
JELAS DAN TE1GAS

&e-

ffiaO Septcmbcr 2ol7.Bendesa Adat Tbnjung Benoa

g:Wifieriksa dalam kasus dugaan pungli perusahaan

spo.g!i Desa TanJung Benoa, Ktrta Selatan'

rkan Pararem Tanjulg Benoa,

201 5 bagian.dari Galli fotensi Desa'

O 12 Agurtus zot,l. oTT dugaan pungli

pemilik bo{! penyeberangan ke

Jungutbafp Nusa Penida.

OTT dilakukan tim DitPolair
Polda Bdlidi Kantor Scqot Fast

Cruises di j.t.n Hang Tuah,

Sanur Klalia, Denpasar Selatan.

1 Novernber 2018. Dugaan

pungli di Pantai Matahari

ffi 16;1 S{4ur. Pungutan yang

merupafin retribusi r4Psuk

kawasarf bikelola oleh
ll

EUMDe$ Adat Sanur.

Pungutan oleh desa adat di Bali
sempat dianggdp sebagai Pungutan
liar(pungli) oleh pihak aparat hu-
kum. PascaPenetaPan Peraturan
Daerdh (Perda) Nomor 4 Tahun
t019 tentang pesa Adat di Bali'
pungutan oleh desa adat diberikan
iuans legalitas dengan sejurnlah
petslaritan. Meski demikian,
regulasi tertulis dan tegas tentang
bo'iehnya desa adat melakukan
ouncutin perlu dikqluarkan oleh
pem-erintah daerah. TujuannYa
iqar ada kesatuan Pemahaman,
baik dari plhak desa adat maupun
pemerintahan, terutama aparat
hukum.

I

erda Desa Adat telah diun-
danekan. Namun di tingkat
akai rumput masih mera-

I sakan kegamangan dalam
hal legalisasi pungutan desa adat.
Hal ini disebabkan masih umumnya
ketentuan yang diatur dalam Perda
yang diklaim memPerkuat desa adat
tersebrrt.

Bendesa Adat DenPasar A.A. Ngurah
Rai Sudarma, Jumat (3/1) mengung-
kapkan, diperbolehkannya pungutan
deia adat akan membantu mewujudkan
berdikarinla desa adat.
Hal. 11
Hukum Nasional

O 6 November 20t8. Dugaan punglitiket di tempat

wisataTirta Empul, Desa Mantifaya Let, Gianyar.

Tiket masuk berlogo Desa Adat Manukaya Let

untuk pengunjung dari pukul 15.00 - 18.00.

Hukum Nasionaf

Dari Hat. 1

{q._rn perlu diantisi_
pasr. kebijakan ini agar ti_oak tumpang tindih d-enganperaturan hukum nasiJnal
yang ada.

Selain itu, adanya ke-
bijakan memberikan ke-
wenangan desa adat
melakukan pungutan di-
harapkan tidak diskrimina.
tif. Karena itu, diperlukan
sebuah regulasi yang jelas
dan kuat, bukan hanya, se-
batas pararenz. Mengih[at,
dalam satu desa adat bisa
terdiri dari banyak banjai

. .Dikatakannya. regulasilnr pentlng- menjadi pedo_

11" bSqi desa adat agar
orsa. se.;a_lan dengan huk-umnasronal lainnya. Karena
rtu. Majelis. Desa Adat per_tu melakukan koordinasi
agar regulasi yang Ada bisapararel. dengan peraturan

_nu4um larnnya.

adat. Seperti di DenPasar
ini ada 105 banjar adat
vans memiliki karakteris-
iik inasing-masing. "Saya
pribadi sangat mendukung
kebijakan ini, namun harus
dilengkapi dengan regulasi
agar tidak tumpang lindih,"
utarnva." Wakil Ketua Bidang Pa-
wongan (Patajuh II) Desa
Adat Denpasar A.A. Putu
Cede Wibawa menegaskan.
pungutan yang selama ini
dilakukan desa adat diten-

tukan melalui parum agung.
Artinya, mana saja yang
kena pungutan dan apa saja
yang tidak kena semua dipu-
tuskan dalam parum agung
tersebut. Terkait dengan
penggunaannya, lebih ban-
.yak untuk operasional sek-
retariat. Karena biaya untuk
di sekretariat cukup besar.
Misalnya, ada undangan
dari banjar-banjar, surat-
menyurat, serta keperluan
di sekretariat.(kmb1 2)
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27 Desa Digelontor APBDes Rp 36 Miliar

* Masyarakat wajib lkut Mengawasi Dana Desa

DENpASAR, NusaBali miliar. Perbedaan dana yang membuat Uhtitro' Pihak desa

Sebanyak 27 desadi Kota didapat ,.n"ting-'n"iing it"ti jugaharustrlnsparandananya

o""p"r"iJis"tonto. a"n" au.i m"nurutlu"s calkuoan r,iilavah dinakai apala.n8ielas agar ses-

Anggaran pendapatan fi;;i; -"i"f.". "Saat ini masih-se- uai dengan irisi dan program

Desa [ApBDest tanun-)dlb] I"ng f"-U""tukan RPJMDes. Kota Denpadal" ungkapnya',

i;;"1 i;;"-;*d diuliir."n r."- Bagiima.na xantinva dana Dana desa kedepannva di-

pada seluruh a"r" ,"n"J".'i'p t"u%t". itu bisa dieksekusi harapkan.bisa.dimanfaatkan

50Sfg.390.000.00 atau Rp 3b dengan baik sesuai dengan ke- untuk skala prioritas tentang

miliar lebih. butrihan masyarakati'ielasnya' apa,tuiuannya"'Terutama pe-n-

Jf<ap":f""'iiinas pemberday- Menurut 
-Gus 

Alit sapaan- ingkatan kudlitas masyarakat

""n-fili'".itat 
aan-beJa nya, setelah RPJMDes selesai, dan oeneuransan kemiskinan,

tpMD) Kota Oenpasar,'le niit b'aru mulai menlalankan pro- ter#asu"k untik memberikan

tvi'"d";;, Mii€.u (Vi);;;- gram, diman". *1llll -o::: 1:Il'^1,11'f-"I I:::llTl"Tl;iyiruluni, Minggu (5/1) men_ gram, dimana seluruh desa perlrnclungaf Kesenatan ma-

gungkapkan, "ngg"."n't"ii"- 
iui;iU',o"tUuat baliho rincian syarakat darl pengembangan

butsudahdiprosesclandiietok dana hing.ga.alokasinya untuk ekonomikreatif kaitannyajuga

palu pada :f p"su-u".)"Ois ;tpt&?l depan karitor desa pengembangan lingkungan"'
l^l', llnt,rlr ceat ini ..l,truh misine-'masing' imbuhnya' ]ill* ii;t"t;aat ini seluruh masing-masing imbuhnya' 

I

desa di Denpasar.ma'it'lil- , 
T{i:ll,ryf'l^::11:l^i'i::: 

", 3."^\-:"1"'LiH"1,'-',X 
tili

l"",iirli.Iu'i\?i1ilffi";il' a.ni r"pia" 
'i'usy"'it'"t, 

aa.i !l\lp be'"'{idapa.tkan desa,

DenvusunanR"n."n"p"1nUun- alokasihinggarintianpenggu- aparft desa Iuga diingatkan

ffi# lffii.i rrr"ir?"?ii,'rj"r" t n""nny" "ii[a tiart aai ualitro untuk bisa tertib administrasi,

Rpf MDes) untur.;angx"ilkiJ ierseUltperiudipertanyakan," akuntabel, dah tetap antisipa-

6 tahun kedepan. irnuutt Gus Alit. til tertutama^ina-salt,lt:t^4]"
- -ililiMD;, 

tersebur nanri Masyarakat k6ta dia, luga administrasitPrkaitpelaporan

d$;';;;sil;;;;;ilil;i wal iu itut m^engdwl:i ?::1"^: lili:5ti::g11# *Tili#;
ffi1T.iii?Tu'h:ii#i,",=il"1. i511 q*1i{l'"""'::i:li:: ffl:[1],?":"5XT:,',[*"':',"
tepat sasaran. ""ouo,-dloi" 

t".p"i ada salah pemakaian kita lakukan monev terus jan-

"-""ri'aia"ili'*"ring-."ting 
karena anggaran v,ane diberi, q1l^:"*p"i alda.temuan lagi

a!,!#;;JJ;-i-"a".fi"r"ia"il kan khusii unttik nlrosrqp pelanggaranIadministrasi,"

R;"riit l;;; hi;gg" np j,s desa.',yang jelasmerekawaiib tandasnya.6 jmis
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Dugaan KoruPsi
Silpa Dauh Puri Klod

DENPASAR, Radar Bali - Mantan
Bendahara Desa Dauh Puri Klod'
Ni Luh Putu AriYaningsih, 33, sudah

sebulan mendekam di LaPas Perem-

ouan DenPasar. Namun, hingga kini
jatsa penyiaik pidana khusus (pid-

sus) fejari Denpasar yang menyidik
kasus ini belum juga meramPungkan
berkas penyidikan untuk dilimpah-
kan ke pengadilan. - r :

Ada kibar-tak sedaP Yang menYebut

para penyidik Keiari Denpasar yang

menangani kasus ini bekerja setengah

hati lantaran "tersandera" politik' Sum-

ber kuat koran ini menYebutkan, ada

kekuatan besar yang mencoba mengin-

tervensi Kejari Denpasar. Kabarnya, ada

upaya melindungi sekaligus menye-

lamitkan mantan Perbekel Dauh Puri

Klod, I Gusti Made Wira Namiartha
yang saat ini duduk sebagai angSota

anfrajandera

DPRD Kota Denpasar dari PDIP'

Informasi yang bereda! intervensi
itu datang dari orang-orang kuat dan

berkuasa di Kota DenPasar' Mereka

sengaja menekan Kejari DenPa,sar

agaiAriyaningsih saja yang dijadikan

tJrsangka alias ditumbalkan' Di lain

sisi, paia penyidik merasa dalarn posisi

yang benar. tvtereka sudah bekerja keras

mengungkaP kasus ini.
Para penyidik juga sudah menganton-

ei alaibukti kuat dugaan keterlibatan

irutttutt perbekel dalam kasus ini' Di

anraranya hasil penghiqug44&e+uglttr
negara dari BPKP Perwakilan Pro'"'insi

Sali. gukti lain menurut sumber koran

ini, yaitu adanya penarikan uang se-

banyak dua kali oleh mantan perbekel'

Tarilan pertama Rp 70 juta, dan tarikan

kedua Rp 80 juta. Total RP 150 juta'

Informlsi yang didapat koran ini klop

atau sesuai dengan keterangan Ariyan-

ingsih saat ditahan penyidik' "Pak Per-

bJkel pernah menarik langsung (uang)

dua kali. SemuanYa sudah saYa sam-

paikanpadajaksa/' beberAriyaningsih - 
Ditanya apakah ne11ah bertemu

saat aitanan-S Desember 2019 lalu' langsung dengan Kajari Denpasar yang

Para penyidik kabarnya juga galau baru Luhur Istighfar' Namiartha men-

lantaran Kajari Denpatui t"b"1,t-tyu, gatakan tidak pemah' Selama ini yang

lehezkiel tiery Sudu.ro sudah mer- pemahditemuiadalahpenyidik "Sayati-

estuipenetapantersangkaduaorangdakpemahbertemudenganKajari.Saya
sekaligus, yaitu mantan Sendahara {an bertemu penyidik karena saya diperiksa,

ma.rtin p"rbekel. Namun, ketika Ddrry maka otomatis datangi'tukasnya'

dimutasi, hanya Ariyaningsih yang Seperti diketahui' dugaan korupsi

ditetapkan sebagai tersangka' Kondisi dana sisa lebih penggunaan anggaran

ilr"Lir,rufurny-'amembuitp-up"ny- (Silpa) APBDes 201? Dauh Puri Klod,

iait mal.t rn..r.riu, dalam menetapkan Denpasar Barat telah menetapkan

a"rrurrglu baru. Meskipun secari alat satu orang tersangka per 31 oktober

lukti iukup Kuat, tapi para penyi{ik 2019' Yakni Ni Luh Putu Ariy4ningsih'

iiJutf"i"u* bergerak. mantan bendahara desa. Ariyaningsih

Terkait beredar-nya kabar intervensi dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto

politikterhadapkinerjaKejariDenpas- Pasal 55 KUHP' Dana yang tidak bisa
'ur, koran ini mengonfirmisi langsung dipertanggungjawabkan sekitar Rp

Namiartha. t<epada koran ini, Nami- 770 juta. Berdasarkan audit BPKP ker-

artha membantah. ,'Tidak ada saya ugian negara sekitar Rp 980 juta. Meski

aitindu.rgi. Saya tidak berani bicara demikian, mantan kepala desa masih

apapun, a"gartdaksalah.Biarkanaparat aman' padahal dalam pengelolaan

plnegat Lukum yang menjalankan. keuangan desa, penarikan dana milik
.J.iaut"uaui.rt"ru"niii' sangkaipriayang desa di bank harus sepengetahuan

akrab disapa Jik Narni, itu-.
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tBali 
Resik Sampah Plastik

di Kawasan T ra-
Denpasar (Bali Post) -

Gerakan semesta beren-
cana yang dilakukan di
hovinsi Bali melalui Program
"Nansun Sat Kerthi Loka
Bali". 

-khususnYa dalam men-
iasa kesucian alam, Minggu
?tllt) kemarin dilaksanakan
keciatan bersih samPah Plas-
tik-di kawasan Tahura Ngu-
rah Rai.

Ratusan orang terlibat
dalam kegiatan Yang bersin-
erei denian kegiatan HUT
kerZg SPKnL Tema kegiatan
antara lain menjaga kesucian
alam Bali beserta isinYa un'
tuk mewujudkan kehiduPan
krama Bali Yang sejahtera
dan bahasia sekala niskola.

Sekd,a Provinsi Bali, Dewa
Made Indra, mengatakan
lingkungan sangat Pent-
ing maknanYa terutama
dalam rangka Pembangunan

berkelanjutan bagi sebual Resik sampar, plastik juga
melibatkan instansi vertikal,
yakni BPK RI Perwakilan
Bali.

Sementara itu, KePala
BPK RI Perwakilan Bali,
Sri Haryoso Sulianto, men-
qatakan melalui kegiatan BPK
Feduli Gerakan Bali Resik
Sampah, setidaknYa BPK jugq
berDeran untuk mengetahui
apakah program lingkungan
bersih lingkungan sehat sudah
dilaksanakan dengan baik aPa
belum, terutama dalam hal
oersampahan.' Melaiui kesiatan ini, mini-
mal BPK Pelwakilan Bali

daerah dan negara. APaPut
alasannya, Iingkungan- ha-alasannva, hngkungan na-
rus dijaga. Setelah itu baru
hcrnikir hasaimana meniagaberpikir bagaimana menJaga
lingkung-an itu, sePertr Pan-lingkungan itu, sePerti Pan-
wisata. Sektor tersebut juga
harus ikut menjaga ling-

funsl Ltll::l:^*q*'

lingkungan itu, sePertt Pan
wisata. Sektor tersebut juge

keniamanan dan kesehatan.
LinEkunean Bali harusLingkungan Bali harus
aga bersama-sama' men-dijaga betii"#ffi;t*iu'il, ue^"

iingkungan tetaP asri, tetaP
sehat, telap memberi oksigen
yang cukup dan tetaP mem-
berfuatt kenyamanan bagi
fasilitas umum.

Dalam menjaga lingkun-
gan ini, maka diPerlukan
ierakan-gerakan dalam men-
j"aga lingkungan Bali. APakah
gerakan menanam' gerakan
menjaga kebersihan .hT",t

berpartisipasi membangun
Bali vans sidar akan samPah.
Sedanekin dari kegiatan resik
sampah, melihat kondisi di ka'
wasin Tahura, sudah ada tam-

Jii"-tlttt"n. KaIi ini, Bali
pak gerakan untuk memban-

.Lrn 6.tduva bersih. (kmb16)
I

SAMPAH - Kegiatan bersih plastih d.i kawasan 'ah Rai.
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Dana Ogoh-ogoh di Badung

Rp 40 IutaPer SeknaTeruna

MANGUPUM, NusaBali
Bantuan dana Peningkatan

kreativitas sekaa teruna (ST)

untuk Dembuatan ogoh-ogoh
di Kabupaten Badung di2020
ini meloiriak drastis. Dari RP 24

iuta di tahun 2019, naik men-
jadi Rp 40 iuta untuk masing-
masing sekaa teruna.

Kepala Dinas KebudaYaan
Kabuoaten I Gde Eka Sudar-
withd, menegaskan bantuan
dana peningkatan kreativitas
ST mingalami Peningkatan
signifikan Pada tahun 2020'
"P"er sekaa feruna akan diberi-
kan uang sebesar RP 40 juta
dinotone Paiak l5 Persen' Di

niaung t6til ada 534 sekaa

terunai' ungkaPnYa, Minggu
12/7).t 

Sahkan, besaran bantuan
senilai RP 40 iuta tersebut su-

dah masuk dalam APBD Induk
2020. "ladi, kalau dibanding-
kan dengan tahun sebelumnYa
ada pen-ingkatan sekitar 40
persen atau mengalaml Pen-
inekatan sebesar RP L6 iuta
da"ri nominal sebelumnYa sebe-

sar Rp 24 juta diPotong Pajak
15 persen," PaPar mantan
Camat Petang, ini.

Dengan adanYa bantuan
ini. Sudlrwitha berharaP se-

mua ST daPat menYalurkan
kreativitasnYa dalam membuat
ogoh-ogoh. 

-Sebab, 
ogoh-ogoh

ini iusa akan {iberikan Pe-
nilaian mulai dari segi bahan,
cara pembuatan hingga hasil
akhiinya. Sepdrti bidsanYa,
oersvaiatan umum Yang harus
'dipenuhi dalam Pembuatan ;

osoh-ogoh ini di antaranYa
aialah &oh-ogoh harus meng-
gambar[an sosok buta kala,
6erbahan alami Yang ramah
lingkungan, tinggi maksimal
5 meter. l

"Ogoh-ogoh Yang dilomba-
kan iuga tidak boleh bermua-
tan politik, tidak mengandung
unsur pornogra$, tidak berbau
SARA/'tegasnya'

Mengenai kaPan Pencairan
dana bintuan te'rsebut, Sudar-

witha belum berani memasti-
kan. Sebab, harus menunggu
petuniuk dari PimPinan.' Wilau begitu, seluruh
ST se-Badung diminta un-
tuk segera mengumPulkan
kel en g-kaPan admin.istrasi
seDerti fotokoPi rekenlng
sahk SPO atas nama ST Yang
bersangkutan, KTP ketua ST

susunan Pengurus ST, serta
pengesahan lembaga' Keleng-
^kaoln administrasi ini harus
sudah dikumPulkan Palinl
lambat 15 lanuari 2020' "Bil;

Dersvaratan sudah lengka'
ban iudah ada Petuniuk dat
pimpinan, maka dana bis
dicairkan," tandasnYa. 6 as
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Dinas PUPR Sedot Lumpur

di Sungai Bqqrtan PusPem Badung

MANGUPURA, NusaBali
Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang (PUPR)

Kabupaten Badung menger-

"ttt un mobil PenYedot
iu*pu. untuk membersih-
kan sungai buatan denga.n

konsep ring river Yang aoa

di PusPem Badung' PenYe-

Jotan iumPur dilakukan ka-

iena teriadi Pendangkalan'
semeniak intensitas hujan
meninfkat belakangan ini'

"Perivedotan lumPur kami
lakukan bertahaP seiak Sab-

tu (11/1'). Kami akan terus
paitaL iuPaYa tidak ter-
iadi pendangkalan serupa
ii" adp"nnYa," kata K.ePala
Dinas'PUPR Badung Ida Ba-

gus SurYa Suamba, Minggu
(r2 / L).' dirokrat asal Tabanan ini
menyatakan, kemungkinan

rins river kembali mengalami
oen'dangkalan sangat besar'
3ebab, a'iiran air berasal dari
saluran subak' Bila irigasi
di Subak Kwanii berlumPur
karena hulan, bisa diPastikan
lama kelamaan mengenoaP
di ring river tersebut' "Kami

akan 
-rutin Pantau bersa-

ma g.eian Perwat Setkab
Baduni, bila sudah dirasa
banyak'iumPur akan langsung
disedot," tegasnya.- Wal'aufun masalah
lumpur belum bisa diatasi'
oalihe tidak samPah tidak
iaa ying terbawa aliran air
dan-masuk ke ring rtver'
"lva berkat diPasang jaring
o"ng"*"n"n, iadi Paling
[iait .".Pah tidak ikut
terbawa, sehingga bisa kita
lihat sekarang ring rtver
terbebas dari samPah," ucap

Surya Suamba.
Sekadar mengingatkan,

sungai buatan dengan kon-
sep-ring river Yang ada di
kawasa-n PusPem Badung
mengalami Pendangkalan'
lumal (roltJ' Air-iuga tam-
'o"[ t"iot'"titan dan Penuh
bengan endaPan lumPur'
tionfilti ini teriadi semeniak
it-rr| un ttt. ngguyu r wil aYah

Badung.
Penibangunan rlng rlver

dimaksudkan untuk mem-
percantik kawasan PusPem
-Badung. 

Pembangunan rlng
river d'ianggarkan sekitar
Rp 5,4 miliar lebih' Angga-
ran bersumber dari APBD

Badung tahun 20L8' Ring
riverj teisebut memiliki Pan-
jang 325 meter dengan ke-
hallman 1 meter dan lebar
2 meter. 6 asa

rll
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Tabanan Rancang E-Ticketing Terintegrasi \
TABANAN, NusaBali

Sebagai upaya untuk me-
ningkatkan pendapatan daerah
dan mengenalkan seluruh objek
wisata, Pemerintah Kabupaten
Tabanan merancang penera-
pan e-ticketing terintegrasi.
Sudah ada 25 objek wisata yang
didata untuk penerapan tiket
elektronik terintegrasi tersebut
Konsep tersebut saat ini tengah
dalam kajian.

Kepala Bapelitbang Taban-
an lda Bagus Wiratmaja men-
gatakan penerapan e-ticketing
dilakukan untuk mengenal-
kan objek wisata yang belum
berkembang. Padahal objek
wisata dimaksud memiliki
potensi dan nilai jual untuk
dikunjungi. "Obyek wisata di
Tabanan total ada 25, selama
ini yang terkenal baru empat
Tanah Lot, Danau Beratan,
fatiluwih, dan Alas Kedaton.
Padahal masih ada tempat
yang lain," ungkapnya, Minggu
(12/1).

Menurut Wiratmaja, un-
tuk penerapan tersebut kini
prosesnya masih dalam kajian
dengan anggaran Rp 200 juta.

Pemkab Tabanan akan beker-
jasama dengan perguruan tinggi
guna membahas kajian terse-
but. "Kalau tidak ada halangan,
mudah-mudahan pertengahan
tahun 2020 sistemnya sudah
selesai," tegas Wiratmaja.

Diterangkannya, pada sistem
e-ticketing terintegrasi ini, wisa-
tawan yang akan berkunjung
ke objek wisata di Kabupaten
Tabanan akan ditawarkan tidak
saja datang ke satu objekwisata,
namun ke lebih dari satu objek
melalui paket wisata.

Misalnya, pada sistem e-tick-
eting terintegrasi ini membuat
lima paket [satu paket berisi
lima daerah yang dikunjungi),
Maka dalam satu paket ada lima
tempat bisa dikunjungi wisa-
tawan yang berpedoman pada
jarak yang berdekatan antara
satu objek wisata dengan objek
wisata lainnva.

"Misalnyi menggabungkan
atau memaketkan kunjun-
gan ke DTW Tanah Lot, Yeh
Gangga, Museum Subak, taman
kupu-kupu, dan objek wisata
ke puri dalam satu paket. Hal
sama juga dilakukan pada

obyek wisata lainnya yang ja-
raknya berdeka{an," bebernya.

Namun dalam menentu-

kajian. Jika kajian bagus akan
dilanjutkan, jika negatif bisa
tidak diteruskan, tergantung
hasil kajiannya nanti," katanya.

Dan nantinya jika tiket elek-
troriik ini sudah rampung, ren-
cananya semua pengelolaan
sistem e-tiketing terintegrasi
ini melalui BUMDa Dharma
Santika (PDDS). "Selain untuk
mengenalkan objek yang be-
lum berkembang, penerapan
sistem tiket elektronik ter-
integrasi juga sebagai upaya
meningkatkan PAD Tabanan,"
tandas Wiratmaja. 6 des

kan paket kunjiuriganj wisata
tersebut, bisa $jh dilpkukan
pengkajian lagi {ila wi{atawan
menginginkan dftpng {e objek
yang tidak terfngsuld dalam
satu paket yangidftawarkan.

"Nanti di luarp{ketSrsebut
bisa juga digofopgkan atas
klasifikasi obje{ vyisata, semi-
sal didasari pada tempat atau
objek wisata terfavorit atau
paket khusus. fvlaka dari itu
sistem ini masifr dalam peng-
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Pembangunan SMPN 14 Denpasar

Terbentur
Kepemilikan Lahan

Tanah eks BaliTex di Kesiman Kertalangu. Denpasar Timur yang rencananya
bakal dibangun SMPN 14 Denpasar.

DED rampung
Provinsi belum
lakukan proses

hibah

DENPASAR, NusaBali
Pembangunan SMPN 14 Den-

pasar yang rencananya akan
dilakukan mulai April 2O20 ini
tampaknya masih belum bisa di-
proses. Lelang yang seharusnya
dilakukan Februari 2020 masih
terbentur kepemilikan tanah
atau lahan. Tanah eks BaliTex di
Kesiman Kertalangu, Denpasar
Timur merupakan milik provinsi
yang belum dihibahkan ke Pem-
kot Denpasar hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
IPUPR) Kota Denpasa4, I Nyoman
Jimmy Sidharta saat dihubungi,
Minggu (12/t) mengaku sudah
siap untuk melakukan proses
pembangunan tahap demi tahap
kelanjutan SMPN 14 Denpasar.
Pihaknya sudah menyiapkan
anggaran sebesar Rp 15 miliar
untuk pembangunan tahap per-

tama. Detail Engenering Desigrr

[DED) bahkan sudah rampung
sejak September 2019 lalu.

Namun, eksekusi lelang belum
bisa dilakukan karena hibah ta-
nah yang berada di eks BaliTex
seluas 47 are tersebut belum di-
lakukan proses hibah ke Pemkot
Denpasar. Dengan proses hibah
yang belum diserahkan oleh
provinsi, pihaknya pun belum
bisa melakukan lelang di Pen-
gadaan Barang Secara Elektronik
(LPSEJ Kota Denpasar.

Saat ini, kata fimmy, pihaknya
sudah siap dah bahkan sudah
proses berkas lelang di LPSE.
Namun, jika proses hibah belum
juga dilakukan otomatis proses
lelang juga ditunda. "Kalau dari
kami sudah cukup siap dari DED,
anggaran hingga lelang kami
sudah persiapkan. Tapi apa daya,
tanahyangkami akan bangun itu
belum dihibahkan ke Denpasar
ya kami tidak berani memban-
gun," ungkapnya.

Dikatakannya, jika hibah tidak
segera diproses maka dikhawat-
irkan pelaksanaan lelang dan
proses pembangunan fisik akan

molor. fadwal selesai juga tidak
tepat waktu. Sedangkan, proses
Penerimaan Peserta Didik Baru
IPPDBJ sudah semakin dekat.
"Tujuannya pemefataan sekolah,
tapi kalau prosesnya belum sele-
sai kami khawatir ini akan terus
mundur. Jadi kami khawatir juga
dengan waktu pendek bisa gak
nanti diselesaikan oleh rekanani'
Imbuhnya.

Jimmy mengatakan, tahapan
lelang direncanakan mulai bulan
Februhri hingga Maret 2020.
Sehingga pengerjaan fisik ban-
gunan bisa dimulai bulan April
2020 dengan waktu pengerjaan
210 hari. Fisik yang dikerjakan
dalam tahap awal jika memang
isudah dihibahkan yakni ruang
ikelas sebanyak 9 ruangan, dan
ruang laboratorium sebanyak
6 kelas dan diding pembatas
sekolah.

Untuk ruang guru, dan ge-

'dung penunjang lainnya baru
'bisa dilakukan tahun berikut-
nya karena terbentur anggaran.
ltrr^t^.. l,^*: L^-..^ t,^::
l"Kalau anggaran kami harus kaji
lkembali karena, bahan mulai
:naik, tahun ini sudah bergeser
harga bahannya. Jadi kami cek
,kembali cukup gak anggaran Rp
15 miliar itu. Tapi kalau kami
'lihat untuk pembangunan ruang
belajar dan dinding pembatas
itu nambah lagi 10 persen ang-
garannya. Sehingga kita akan
cek dulu kembali sebatas yang
bisa dikerjakan dengan anggaran
segitu," ungkapnya.

Untuk pembangunan seko-
lah hir'rgga selesai keseluruhan,
pihaknya masih membutuhkan
sekitar Rp L4 miliar lagi. "Kalau
tahap lanjutan sepertinya lebih
dari Rp 14 miliar lagi yang kami
butuh|<an. Sekarang kan baru
hanya'13 ruangan saja dan pem-
batas sekolah. fumlah ruangan
sebenarnya rencananya 27 ru-
angan lebih sedikit dari SMPN 13
Denpasar karena luas tanah juga
lebih kecil," ujar Jimmy. 6;if is
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DENPASAR, NusaBali

terutama sampah plastik.,
Sekda Dewa Indri seraya

p_eserta touring pe-
(reepersJ dihalaman
P-K perwakilan Bali,

Sekretaris Daerah provinsi
lBali Dewa Made lndra mensa-
presiasi pelaksanaan HUT [e-
73 Badan Pemeriksa Keuanean
[BPK) perwakilan Bati ditaniai
dengan Touring jeep dilaniut-
kan aksi Bali Resik Samoah
lPlastik di Tahura, Ngurah i?ai,
tuenpasan

, "Saya menyampaikan peng_
na rgaa n se besa r_ besa rnva
ke?.ada tajaran BPK perwakilin.-itsqqgrqrqr qrr ur r\ prr wdt$lan
Bali, atas komitmennva turut
serta dalam program irioritas

Baliyakni beisih sam-

program prioritas yang sedang
dtgencarkan pemprov Bali
bersyukur sekali BpK di HUT_
nya yang ke-73 tahun ini turut
berkontribusi langsung dalam
aKsr yang sangat bermanfaat

ini-Semoga.kedepansinergikita 
vi

i"*T;iF;t$:f ni"""n*fi L"r:fl gfi"i1li:,1i!]l!ql
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perwakilan Bali selain tour
Kom-unttas Ieep (Jeepers), iugametaksanakan berbagai oe"r_
tandingan olahraga yrng turut
mengu ndang peserta daliber_
bagai pihak. puncaknya, pada
zu lanuari mendata ng dllak_
sanakan .upacara peringJtan
q,an syu ku ra n di Halaman
Kantor BPK perwakilan Bali.

Jelaniutnya, Sekda Dewa

|n4f af" Kepala perwakilan
ErK Wilayah Baljsecara bersa-
ma melakukan touring menuiu
trawasan Tahura Mansrove_
guna metakukan aksi B;ti Re:
srk sampah plastik. Kesiatan
rnr 

-selatn 
diikuti oleh Keoala

UPU-d i lingkungan pemerin_
rah. provinsi Bali juga diikuti

; liJliffi l'#i{"'..Y 
a / s,M K t ;

asal Pemaron, Buleleng inl.
t Li #ffl,",i liils,',? r, * ff n:** *.":*l "'"*l:i;)ementara itu, Kepala BpK datperwakilan e"ris.i'ti";""t; udng gencar mengadakan Bali
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k Sampah Plastik, sehineea
ingin ikut ambil baei;;,,
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Touring Ieepers dan Resik Sampah Plastik
Meriahkan HUT ,
ke-73 BPK Bali
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Sekai Dewa'tntra menitai
keterlibatan BpK perwakilan
Bali dalam program'"fri U".iif,-
bersih sampah ini menuniuk-
kan baiknya hubungan antariknya hubungan antar

ir dt provinsi Bali, tak
instansi Iokal ataupun
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Perwakilan Provinsi Bali

DinasPMDl

IUntuk Tekan
Angka Kemiskinan

l Bagikan Dana Ekonomi

Produktif bagi?7 Desa

SINGARAIA, Radar Bali - Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (PMD) Buleleng memberikan
insentif pada desa-desa yang ber-
hasil mengentaskan kemiskinan.
Insentif sengaja disuntikkan, agar
Anggaran Pendapat dan Belanja
Desa (APBDes) tidak menurun

secara signifikan.
Pemerintah sengaja memberikad

dana insentif itu, agar pemerintah-
an desa terpacu mengurangi angka
kemiskinan. Namun bila angka
kemiskinan berkurang secara sig-
nifikan, maka dana desa juga akan
mengalami penurunan.

"Memang kami tangkap ada
kesan tidak ingin kalau angka ke-
miskinan itu turun. Karena salah
satu indikator penerimaan dana
desa itu kanangkakemiskinan. Ini
sebenarnya persepsi yang kelirui'
kata Kepala Dinas PMD Bulelen
Made Subut Minggu (I2lI).

l-
--Memang kamitangkap ada

kesan tidak ingin kalau
angka kemiskinan itu turun.
Karena salah satu indikator

penerimaan dana desa
itu kan angka kemiskinan.

Ini sebenarnya persepsi
Vgng, ketiru."

MADE SUBUR
KADIS PMD Buleleng

Pemerintah pun memutuskan
memberikan dana insentif ke-
pa{a des4-desa yang berhasil

I

menurunkan angka kemiskinan.
Insentif itu pun bermacam-ma-
cam. Ada yang berupa dana

sebesar Rp l4f juta, ada pula tam-
bahan alokasi dana desa sebesar
Rp 130 juta.

Hingga kini tercatat ada 13 desa
di Buleleng yang mendapat dana
insentif dari pemerintah daerah
sebanyak Rp 141 juta. Selain
itu ada 23 desa Iainnya yang
mendapat tambahan alokasi dana
desa senilai Rp 130 juta.
"Indikator penilaiannya ma-

cam-macam. Yang jelas jumlah
penduduk miskin. Kemudian ada
indeks desa membangun juga,"
imbuh Subur.

Selain itu, tahun ini Dinas PMD

Buleleng juga akan memberikan
dana ekonomi produktif d,i 27
desa. Puluhan desa itu merupa-
kan desa-desa yang menjadi focus
Iocus pengentasan kemiskinan di
puleleng. Nantinya Dinas PMD
puleleng menggelontorkan dana
pinjaman sebesar Rp 300 juta yang
bersumber dari Dana Abadi Pem-
berdayaan Masyarakat (DAPM).
Dana itu akan disalurkan pada
Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Des). Kegiatan yang diharapkan
muncul ialah kegiatan yang bersifat
pemberdayaan masyarakat dan
ekonomi produktif. (eps/gup)
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Enam Pasar Dirancang Pbkai E'Parkir

r pD Pasar largetkan Pendapatan Rp 41.7 Mili*l
I'EITPAS/TR. TRIBT'I| BALI

f.r - PD Pasar Kota Denpasar
menargetkan pendapatan RP

47.7 mlllar pada tahun 2020
ini. Hal ini karena PD Pasar
telah menerapkan parkir
elektronik, serta adanya ke-
naikan biaya operasional Pe-
dagang (BOP). Pihak PD Pa-
sar menganggap hal ini akan
memberi pengaruh pada pen-
dapatan mereka.

'Ada dua falrtoryang mem-
pengaruhi kenaikan rencana
pendapatan PD Pasar Kota
Denpasar Tahun 2020. Di-
antaranya pemberlakukan
sistem parkir elektronik dan
kenaikan BOP yang mulai
diberlakukan per I Januari
202O," kala Direktur Utama
PD Pasar Kota DenPasar Ida
Bagus Kompyang Wiranata,
Minggu {12ll)sore.

Ia menambahkan, pember-
lakukan parkir elektronik di
4 pasar terbukti telah mam-
pu menlngkatkan Penda-
patan PD Pasar pada 2019.
Untuk itu tahun ini direnca-

BELANJA - Sejumlah pembeli berbelanja di Pasar Badung,

Denpasaf belum lama ini. Pendapatan pasar ditargetf n naik pada

tahun ini.

dibanding pencapaian 2019
sebesar Rp 6.88 rniliar.

"Selain efektif dengan pem-
berlakuan parkir elektronik,
kenaikan pendapatan dari
parkir juga karena adanya
kenaikan kunjungan, teruta-
ma ke Pasar Badung yang
disebabkan oleh meningkat-
kannya kunjungan masyara-
kat ke Tukad Badung untuk
berekreasi," katanya.

Sementara itu, dari pen-
dapatan BOP, tahun 2020
dirancang perolehan penda-
patpan PD Pasar Rp 14.9 mi-
liar. Rancangan pendapatan
tersebut setelah adanya Pem-
berlakuan kenaikan BOP dari
Rp 6.500 menjadi RP 7.000
per hari. Sementara realisasi
pendapatan pada tahun 2019
yaituRp ll.6miliar.

"Sehingga total realiasasi
pendapatan pada20l9 men-
capai Rp 40,8 miliar. Semen-
tara target pendapatan RP

39,08 miliar. Dan untuk ta-
hun 2020 ini karni target RP

47.7 miliar," kabif: (Tl

nakan pemberlakuan parkir
elektronlk di 6 pasar.

"Namun kami maslh me-
rancang, karena ada bebera-
pa pasar seperH Pasar Anyar
Sari yang menjadt tempat
lalu lalang masyarakat di se-

kitarwilayah di sana. Sehing-
ga masih perlu diblcarakan,"
imbuhnya.

Pendapatan dari parkir un-
tuk tahun 2020 dttargetkan
mencapai Rp 9.55 miliar.
Jumlah tersebut lebih tinggi
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