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Duo n mas

Iembrana Dituntut 4,5 Tahun
DENPASAR - Tuntutan hukuman penjara lumayan tinggi

diajukan jaksa penuntut umum (lPU) Kejari Jembrana ter-
hadap Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa,
48 dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungangung,
I Dewa Ketut Artawan, 53. Duo kelian dinas dari Desa
Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Iembrana, itu
masing-masing dituntut penjara semalam 4,5 tahun.

IPU GedionArdanamewakili Ja}sa Iwn Praditya Putra menilai
dua kelian dinas tersebut bersalah mengorupsi dana sannrnan
kematian Pemkab Jembrana tahwr 2015. 'Agar majelis hakim
menjahrlrkan pidana kepada terdalwa I Gede Astawa dengan
pidanapenjara selama4 tahtrn dan 6bulan (4,5 tahun) dihrangi
seluruluya selamaterdaku/a ditahan di rumahtahananNegaraj'
ujar fPU di Pengadilan Tipikor Denpasaa kemarin ( 10/4).

Selain pidana badan, IPU juga meminta majelis hakim
kepada majelis hakim pimpinanWayan Sukanila menjatuhkan
denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Selain itu, Astawa yang menjabat sebagai Kelian

Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai
tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti
sebesar Rp 32.700.000, atau harta bendanya disita atau
diganti pidana penjara selama enam bulan.

Tunhrtan pidana penjara dan dendayar.rg sama juga dikenakan
kepada terdakwaArtawan. Bedanya pada uangpenggantiyang
lebih besar yalori Rp 70.400.000. Bila tak membayal hartany
disita, atau dipidana penjara selama sanr tahur.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer, yaitu pasal
2 Ayat (l) juncto Pasal t8 UU Tipikor juncto pasal 55 Ayat
(l) ke-l KUHP juncto Pasal 64 Ayat (l)KUHp.

Menanggapi tuntutan IPU, masing-masing terdakwa
melalui tim penasihat dari pos bantuan hukum (pBH)
Peradi Denpasar akan mengajukan pembelaan (pledoi)
secara tertulis. "Kami minta waktu seminggu untuk
menyampaikan pledoi, yang Muliai, ujar Dewi Wulandari,
salah satu pengacara terdakwa.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, kedua terdakwa
mengajukan dana santuan kematian fiktif pada Dinas
t<essosnaker0ans Iembrana Ahun Z)l5. IGduanya'U"t"4u *rrru
9:"g." Indah Surlaningsih (be*as terpisah), pi,g"rui di Dinas
I(esejahteraan Sosial, Tenag3 Kerja danfransrnidasi lembrana"

P{* perkara ini juga melibatkan sejumlah titian Ua4ar ai
beberapa desa di lembrana. Total angaran santulan kematian
dalam DPPA SKPD Dinkesosnakeruans ahrur 2015 sebesar Rp
3.762.357.5n ufy Rp t,S juta per warga yang meninggal. Dari
santunanlangtelahdirealisasikan sebanyak2.3S7penerimasenilai
RpSSe0miliaq danada30l bed<asyangdirckalrdsaldoh,rnenfikif)
dan diduplikasi untukdiajukan.rt-gl*"Zl."l
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Kelompok Ternak Diberi

MANGUPURA - Pemerintah
Kabupaten Badung terus
menggelontor bantuan
hibah ke masYarakat. Tidak
hanya hibah Pembangutran
bale banjar dan Pura, kini
memberikan bantuan hibah
untuk kandang ayam Potong
bagi satu kelomPok masYarakat

di Badung. Unnrk satu kandang

ayam, menghabiskan RP 3'2

miliar yang nantinYa diserahkan

kepada kelomPok temak.

Kabid Mulsi Petemakan Dinas

Pertama! dall Pangan IGbuPaten

sehingga nanti bisa dijadikan
objek sttidi banding oleh
masyarakat. "Ya intinya ini
menjadi perhatian Pemerintah
untuk memberikan edukasi
kepada masYaraka't,
kesejahteraan Peternak di
Badungi' terangnya.

Begitu juga anggota DPRI)
Badung Nyornan Dirga Yusa asal

Desa Taman, Abiansemal ini
membenarkan bahwa ini adalah

Kelompokyang mendaPa! hibah
kandang ayam ini berashl dari

_!""jq Tabah, Desa laman' Ia

BadunglGedeRamaBargawa Perikanan B adun g

menjelikaaunt*per-nbangurnn PutrOkaSwadiana menjelaskan'

kandang ayam inimasih dalam pemberian hibah ini untuk
ptor"t lil*g. Pagu anggaran Rp pemberdayaan peternak ayam

i.zSo.gse.tzayangdiambildari di Badung sehingga dapat

APBD20lg.Setelah meningkatkan produksi' Seperti

selesai, kemudian diserahkan diketahul, popttlasi ayampedaging

kepada kelompok temak 'Hibah di Badung naik 15 persen dari 61 l '

ini (kandang ayam potong) 503ekorpada20l?menjadi703'962

dibe;kan kepida sat* lielompok ekorpada20l8' "Pemberianhibah

sajayalcriKelompokfayaMandiri ini tentu untuk meningkatkan

lertasananlarTa6atrOesafumatt, produki dagingayam diBadungi'

Abiansemali'terangBalganraRabu ungkapnya

(10/a)kemarin. Selain itu konsep kandang ini

t""gqC*isah Kepala Dinas juga dibuat bagusdan mewah

meyakinkan b ahwa kelolnqol
ini bukan milik Perorangan
melainkari benar-benal
kelompok. "Ini jauh dari fikif
lni benar-benar kelomPoK' jelas

DirgaYusa.
Dari penelusuran koran ini,

bukan kali ini sbja KelomPok

Jaya Mandiri Perkasa mendaPat
bantuan hibah dari Pemkab
Badung. Pada tahun 2017 lalu,

kelompok ini juga mendaPat
hibah dari Pemkab BadunE

untuk ternak ayam burad senild
Rp25 iuta. (dwi/Yor)
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Keluarga
Koruptor Protes 

ll
-_ :r_- L ^-^-.-^r -^^. ^_:^r: +^-.r^ +^.^-.^ dra unn;k mengklaim kembali

Gugatan itu berawal saat
Kejari Klungkung berencana
melakukan eksekusi terhadap
lO aati Sr Uiaangtanah beserta
bangunan,milik mantan Bupati
Klungkung, I Wayan Candra
menjadi barang rampasan
negara atas kasus korupsi, grat-
ifikasi, dan pencucian uang ter-
kait pembangunan Dermaga
Gunaksa yang sudah berkekua-
tanhukum tetap atau inkracht,
Setelah rencana tersebut di-
siarkan oleh media masa, Nata
dan Rugeg melakukan gugatan.
Mereka berdua mengklaim se-
jumlah aset berupa tanah dan
bangunan yang telah menjadi
'barang sitaan negara atas kasus
Candra yang telah inkracht
tersebut merupakan milik
mereka. "Memang dokumen
litu atas nama pengglrgat. Seti-
ap warga negara berhak untuk
mengajukan gugatan. Tetapi

yang menjadi tanda tanya,
gugatannya kenapa baru seka-
rang saat kami akan eksekusi.
Kenapa tidak pra-peradilan
dari dulu, kenapa baru kami
akan eksekusi dan muncul di
berita baru menggugat. Kena-
pa?i' ujarnya heran.
Atas gugatan tersebut,

menurutnya Kejari Klungkung
akan berjuang untuk mem-
pertahankan barang yang kini
berstatus barang rampasan neg-

ara tersebut. Apalagr pihaknya
melihat bahwa pihak Candra
kini berupaya untuk menye-
lamatkan aset- aset milik Candra
tersebut dengan cara melalukan
gugatan. "Dan kami tidak akan
membiarkan barang yang sudah
jadi barang milik negara kembali
lagi kepada para koruptor. Tidak
akan kami biarkan. Karena yang
kami baca sepertiiru. Masih ada
upaya-upaya dari pihak Can-

I(aim Bafanq Gugatan itu berawal saat yang menjadi tanda tanya, barang-barangiya yang suaJ

sitaan Negar? ff4Ttf"X'q[l"?1i:::ffffi Hff:*llXf'":ffJ:ffff1i diramlas 
""g'u'u 

iaranva dia

Milik Merek;' i*ffif,ffi*:tll:TfiT; 5:ffifJ1*xJ:.r"",ffi .h{tl"tft"-;*:..fltt
- , Klungkung, I Wayan Candra akan eksekusi dan muncul di ,,-,"r,uru,nfui<";u?ififu"gku"g

SEMARAPURA-Kasustindak menjadi barang rampasan beritabarumenggugat. Kena- kembali mempelajari kasus
pidana korupsi, gratifikasi, dan negara atas kasus korupsi, grat- pa?i' ujarnya heran. Candra untuk kemungkinan
tindakpidanapencucianuang ifikasi,danpencucianuangter- Atas gugatan tersebut, akankembalimelanjutkinnya.
(TPPU) yang dilakukan man- kait pembangunan Dermaga menurutnya Kejari Klungkung Bahkan, pihaknya mengan_
tan Bupati Klungkung periode Gunaksayangsudahberkekua- akan berjuang untuk mem- cam tidak akan membiarkan
tahun 2003-2008 dan tahun tanhukumtetapatauinkracht, pertahankan barang yang kini o.u.,g oru.rf yu"g;diUut au-
?008-2013, I Wayan Candra Setelah rencana tersebut di- berstatusbarangrampasanneg- lamkasustersebutlolosdalam
kembali mencuat. Itu terjadi siarkanolehmediamasa,Nata ara tersebut. Apalagr pihaknya ;"r",""trt -.;iuJiriupupu'setelah dua kerabat Candra, danRugegmelakukangugatan. melihat bahwapihak candru yungi"rtuiiJiritu,iiduk uku'
I Nengah Nata Wisnaya dan I Merekaberduamengklaimse- kini berupaya untuk menye- kami biarkan lolos. Kalau ada
Ketut Rugeg asal Dusun Cem- jumlah aset berupa tanah dan lamatkanaset-asetmilikCandra indikasi_indikasi pada saat
paka, Desa Pikat, Kecamatan bangunan yang telah menjadi tersebutdengancaramelalukan zaman pat Canara iu ada pi-
Dawan melayangkan Suga- barangsitaannegaraataskasus gugatan. "Dan kamitidak akan hak-pihak yu.rg U"t"r,u uu-u
tan kepada Keiaksaan Negeri Candia yu.rg tJlah inkracht membiarkanbarangyangsudah ;;;"r;;i;ff il'ui,u u"r,au
ICungkung atas aset:aset yang tersebut merupakan milik jadibarangmiliknegarakembal
menladi dururg sitaan ne!a- mereka. "Memang dokumen iagikepadaparakoruptor.ridi Hif,,ffi:?"lj::1ffj.:"#11]
ra.Atas adanya gugatan itu, lituatasnamapenggugat.Seti- akankamibiarkan.Karenayang ;"k;;i;hil;rJ"rif""u"ggu_
KejariKlungkungtidakhanya apwarganegaraberhakuntuk kamibacasepertiiru.Masihada ngjawabanpidanaiiterangnya
akan meladeni gugatan dua pepgsjukan gugatan. Tetapi upaya-upaya dari pihak Can- Lebih lanjut pihaknya me_
penggugat ittr. Namun, kem- .orrrrotzqrrtzen ratrhpcrrrisu6a( ^'"' "'"'-": )."^'_ ngrrngkapkan telah menar-
bali mempelajari kasus Can-
dra untuk kemungkinan akan ASEI YAIIG DISITA DARI UrAYAll GAllDRft i Eetkan akan mengeksekusi

dilanjutkan. l0 bidang tanah dan ban-
10 bidang tanah dan bangunan
Tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa Bunga Mekar
Tanah 10 ribu meter persegi di Desa Ped
Tanah seluas 850 meter persegi di Desa Tojan
Tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan Kaler
Tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunannya di Desa

Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat
Tanah seluag 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpas-
ar Barat
Tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa

Kepala Keja'ksaan Negeri I f p bidang tanah dan bangunan I g\rnan milik mantan Bupati

(10/a) rnembenarkan terkait I - oiri'p,r',liiurn dangannya dengan agenda

Klungkung otto Sompotan 1 : ]1111::r:i: e:1?9.T:j:ll.j:Rs^:9i"0^."ta Bunsa Mekar I Klunskuns, I wayan candra
didampingi Kasi Darun {eia1i I : i]ffill:Hift'Jilffif33l$#i?i,!!5",.,' I yu"t dirampas n"clll.,utu:
Klungkung, Cokorda Gede I i;Hii]liffii4;ob'fi1,!ii1,ly",i'i"oii?r]'6.*unxur., kasus korupsi, gratifikasi
Agung Inrasunu dan Kasi In- 1 I Tanah seluas 35 meter persegi beierta bangunannya di Desa dan pencucian uang terkait
tel I Gusti Ngurah Anom Su- 1 _ gurl Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat pembangunan Dermaga Gu-
kawinata saai dikonfirmasi di I Tanah seluat 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpas- naksa di tahun 2019. ,,Besok

KantorKejariKlungkung, Rabu I a ?l,lra{u.'",r..47 meter Derseoi beserta banounannva di Desa (hari ini, Red) jadwal persi-

T
T
I
I
T
T

T

T
Dauh Puri Kauh

I Rumah di Jalan Bypass lda Bagus Mantra.gugatanyang dilakukan I Nen. I Rumah di Jalan Bypass lda Bagus Mantra. Sidang Pembuktian Doku-
gah Nata Wisnaya dan I Ketut men," tandasnya'
Rugeg. "Benar, ada gugatan Diberitakan sebelumnya, 10

yangdilakukanduapenggugat dari 5l bidang tanah beserta

tersebut," ungkapnya. bangunanmilikmantanBupati
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Diberitakan sebelumnya, 10

dari 5l bidang tanah beserta
bangunan milik mantan Bupati
Klungkung I Wayan Candra
yang.dirampas negara atas
kasus korupsi, gratifikasi dan
pencucian uang terkait pem-
bangunan Dermaga Gunaksa
kini sedang dalam pengajuan
proses lelang oleh Kejaksaan
Negeri Klungkung. Sementara
sisanya belum dapat dipros-
es untuk dilelang }antaran
batas-batas lahan yang disita
negara tersebut belum jelas
(baca juga grafis). (ayu/dot)
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Penghitungan Aset IKM V

CelukBelum Rampung
GIAI\IYAR - Gedung Industri Kecil Menengah (IKM)

di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, masih dibiarkan
mangkrak. Gedung tersebut sempat dibongkar oleh sub
kontraktornya karena belum membayar ongkos. Ren-
cananya dihitung jumlah aset Pemkab.Akan tetapi, hingga
kini penghitungan belum rampung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang (Bappeda) Pemkab Gianya4 I Gede Widarma Su-

harta menyatakan hasil penghitungan dari konsultan
pengawas belum diterimu tti"ggu.*t ittl. "Belum saya I
terimahasilnya, mungkinmasih berprosesif ujarWidarma !
yang juga Pelaksana Tugas Asisten II Setda Gianyar ini, I
kemarin ( l0/4). I

Penghitungan dilakukan untuk memastikan sebanyak I
77 persen dari 88 persen aset milik Pemkab Gianyar. I
Penghitungan dilakukan supaya jelas, bagian barang I
mana saja yang milik Pemkab. Itu karena pihak sub I
kontrakoryang mengeluh tidak dibayar bisa mengam- I
bil kelebihan proyekmereka. "Mudah-mudahan segera !

. rampung agar bisa dipastikan7T persen aset dari pada I
bangunan itui'ucpnya. I

Apabila penghitungan ini berjalan cepat, maka proyek E
mangkrak itu bisa dilanjutkan lagi tahun 2019. Apalagi I
Pemkab Gianyar sudah menyiapkan anggaran sebesar I
Rp 928 juta pada APBD induk 2019 unruk melanjutkan I
penibingunan proyekyang tidak rampung pada 2018 iru. I

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pekerja I
melakukan pembongkaran gedung Industri Kecil Me- E
nengah (IKM) pada Senin lalu (25/3): Genteng yang I
sudah dipasang dicopoti karena pihak sub kontraktor
mengeluh genteng mereka belum dibayar. (dra/dot) i
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Kabupaten Karangasem tahun 2019 mendapatkan Dana

Desa (DDfdarl pemerintah pusat Rp 78'781'974'000'

Kucuran jumlah dana desa itu termasuk mengalami

peningkatan dari tahun.sebelumnya yang hanya Rp

64.239.619.000. Dengan dana sebesar itu, lalu di sek-

tor manakah diiadikan prioritas pembangunan oleh

Pihak Pemkab itu?

KADIS DPMD Karan- DD untuk Karan-gasem itu
gasem Komang Agus Suka- memang mengalamr pe-n-

3""",-S"t^..-13/+;" kematin ingkatan dari tahun lalu'
;;;;;;ttpkan, bantuan Peningkatan alokasiDD vang

diberikan itu,meruPakan
kebijakan Pemerintah Pusat.
Pada tahun 2019, Karangas-
em mendaPatkan dana desa
(DD) dari Pemerintah Pusat
nn 2S.24f .924.000. Jumlah ini
menealami kenaikan dari ta-
hun iebelumnYa Yang jumlah
DD-nva Rp 64.239.619.000.

Untut< menYalurkan ban-
tuan DD ke-78 desa Yang
tersebar di Karangasem itu,
kata Sukasena nilainYa tidak
sama antara satu desa dengan
desa lainnya. PenYaluran DD
itu diberikanberdasarkan
sejumlah indikhtor. Param-

binzung, karena membutuh-
kariwaktu cukuP lama untuk
mencoblos. Sebagian besar
warga mengaku kesulitan
melihat gambar Partai dan ca-

leg4ya. Demikian juga tulisan
pada surat suara, juga amat
Lecil-kecil. Ada juga Yang
menqaku kesulitan meliPat
kem6a[ surdt suaranYa, kar-
ena ukurannya Yang cukuP
besar.

Salah satu warga WaYan '
Rasni, mengakui sulit men-
cari nama caleg PilihannYa'
karena tulisannYa diang-
gap terlalu kecil. Demikian

. 

juga Wayan S3rna,, mqlqqf-<y

warnanYa. Padahal, sebelum
memasukkan sudah diPandu
oleh petugas PPS Yang men-
iasa-dan mengarahkan di
."Litut kotak suara. Hasil
ini sedikit menjadi catatan,

. di mana Proses sosialisasi
' KPUbelum mamPu memberi-

kan pemahaman sePenuhnYa
kepada masyarakat dalam
telinis memilih.. Ini Pula Yang

losan.
Ketua KPU Klungkung

Gusti Lanang Mega Saskara,
Selasa (9/4) kemarin, men-
gatakan kecamatan Yang
iertama kali disasar adalah
i.Jusa Penida. Proses fistri-
busi logistik ke Nusa Penida
akan dilakukan Pada 14
April nanti. menggunakan
truk. kemudian diangkut
menggunakan KaPal Roro
dari Felabuhan Padangbai
menuju Nusa Penida. Total
loeistik ke Nusa Penida den-
gan jumlah TPS 190, seban-
vak 950 kotak suara (satu
TPS lima kotak suara) Yang

manJadi kekhawatiran ban-
vak pihak, dengan sistem-pemilu 

serentak ini, ,kar-
bna masvarakat di desa-desa
nampak-belum siaP dengan
sistem pemilihan sePerti itu.
(kmb31)
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tandasnya. mencapai Rp 31a,7 miliar.
Sebelumnya. bertepatan Jumlah itu berasal dpf ber' ,

dengan Titeni Kodnso, Kamis bagai sumber sepertilBKK
(+/a), Pemkab Gianyar menj; plpvilsi Bali untuk desa p!rk_:

erahkankendaraanoperasional rdnan Rp 63,7 miliar, BKK
untuk Pemerintah Desa serta ProvinsiBaliuntuksubakdan
BadanPermusyawaratanDesa'sulak gbjan Rp 26,7 miliar,
(BPD) se-Kabupaten Gianyar. BKK I(abupaten Gianyar un-
Hal. 15 tuk desd pakraman RP 5,3

: @0, LO A?FL Ntg

Serah Terirna

karena sesuai perbup ini, kare- Misalnya pemberian dengan
na mempertimbangkanBHP mempertimbaqgkan prestasi
yang naik signifikan, yakni desa,sehinggadapatdiberikan
dari Rp 53 miliar menjadi Rp bertahap sebagai bentuk re-
l! miliar untuk desa tahun ini," ward.'Makanya ini seharusnya
jelasnya. dissrtzi dengan kajian wilayah

Akibatkebijakanini, sejum- dan sosial masyarakat," kat-
lah desa ada yang menunda anya.
pembangunaninfrastruktur, Satu-satunya desayqn-g
Lare.ra lia-" -"nganggarkan tidak ikut beli mobil adalah
pembelian mobil. Menanggapi Desa Pejeng Kaja. Perbelel
persoalan tersebut, Dewa Adi Pejeng Kaja Tjokorda Gde
menyebutkan, untuk pemban- Agung beralasan saat ifqe-
gunan infrastruktur itu bisa dang mengerjakan n1offifn
menggunakan alokasi dana pengolahan sarnpah 3R. -Kita
selain BHP. "Misalnya Dana sedang menjalankan prrlglam
Desa dari pusat itu kan dipe- pengolahansampahyangluma-
runtul<kankhususmembangun yan perlu dana, sebab temgat
infrastruktur, bisa pakai itu pembuangan sampah kan kita
seharusnya," katanya. - tidak bisa lagi timbun di jurang

Anggota DPRD GianyarI.B. atau dibuang ke sana-ke mari,
Nyoman Rai menilai program apalagi masyarakat sendiri
pengadaan- mobil operasional ingin.lin-gkungan bersih dan ,
desa ini seharusnya diadakan sehat,"jelasnya.
selektif.Sebab,.setiapdesa Rencana pembangunan
mspiliki kebutuhan b,erbe-da. tempat pengolahan sampah

Tak Jadi Pri
Expander untuk 63 desa di
Kabupaten Gianyar, kecuali
Desa Pejeng. Pengadaan 63 unit
mobil nilainya belasan miliar
rupiah itu diperoleh dari Bagi
Hasil Pajak @HP) daerah Ka'
bupaten Gianyar. Pengadaan
ini mendapat sonrtan. PasalrrYa,
anggaran tersebut seharusnYa'
bisa digunakan untuk program
Iain yang lebih prioritas.

Kepala Dinas PMD Gianyar
Dewa Ngakan Ngurah Adi
menerangkan, pembeliran mobl
yang menggunakan dana BIIB
sudah sesuai Perbup l4UtOlE
tentang pedoman pe&rian
bagi hasil pajak kepadaiurer-
intah desa tahun 2019. Ber-

terscbut pasti crirezrrisasika., 
Sgrah Tgrima miliar, Pag. Alokasi Dana

i;;.;;;i suclatr cSanggarhan - " ' Desa (4DD) Rp 74'4 miliar'
e;i;;;',ipi;D"". S"iii,., it,,. Dari Hal. 1. ' ,P:** B-Hl.T2,3. miliar,,Basi

dasarkan perbup itu, pemerin-
tahan desa berkewajiban merl
ganggarkan pengadaan mobil
dan motor tersebut. "Bapak
Bupati berani mewajibkan

Edisi
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T*i
Wange Smfim&mm Ssmpffit ffrmt*s ke Sedana

ffi H"l[;lyx,J,F,"1*nu:[fft.J"H1i#,I#ff ?JJffi-Tl'ffi?',;l"H.ffilH;iiit:;*'i*;
W; i;;; ;;.J"ai pi"t" it ial" lebof itu mengirrgirt rydg" perbaikan meski te-" 'mengenaikendal3lampatnva

masuk Desa Sulahan, Keca- kerusakan telah te4a-rli ie- iarr aiatrgg"tt"tt. realisasi perbaikan dengan

matan Susut belum menda- jak tiga tahun tera-khir. Ia Di hadipanpegawai Pem- dana yang telah tersedia, ia

pat perbaikan. padahJ rua" irr., riengunEapkan sudah kab Bangli t .ti i1", Sedana mengarahkan Tribun BaLi

jalan tersebut meniaoilJur -.rrg"rrglg..fan perbaikan Artha m"eminta Dinas Pe- untuk konffrmasi ke Kepala

perlintasan *urgu ."i.it", saatidailt"letot. kerjaan Umum Perumahan Dinas PUPRKim'

meski saat i.ri trattya menyi- "lni bukan sesuatu yang dan {lwasan Permukiman

sakan lebar 1,5 meter. harus kita wacanakan, tap'i (PUPRKim) Bangli segera Revlew dan lelang

Waldl Bupati Ban$i, Sang perlu actbn (dari) pihak ter- merealisasikan perbaikan' - Sekretaris Diraas PUPRKin

Nyo.n"r, Sedana Arfr" ".*I tait dalam hal ini Kepala Namun penegasan wakll Bangli' I Made Soma menga-

pat menyinggung r..*""t* 
-oi""" 

pu: Saya suddh*w- bupati siat apel tersebut takan, tahun lni perbaikan

iJ"" ai r."ffpurig halaman- rintahkan karena suaaniida terkesan gertak sambal' Jalan jebol menuJu kampung

I ;;;gi;;"Jil^d cukup pa- aryggrymya itu," katanya. Hinggl !ula". \..Tq.t. ta- halaman Wabup Bangli itu

I rah tersebut. Ia sdnpaikan itu 'iib.lrr-ny", peiabat ylng hun-iOtg ini' plan jebol se- idan segera dikerJakan' Pan-

I s."f .nemimpin apet ai"tpU" juga berasai dari Oesa Su- paniang 20 meter tersebut jang kerusakan jalan men-

I pertengahan tahr:n 2018. 
' i"fratt ini mengaku sempat feium aiperbaiki juga. 9lpti 20 meter dengan lebar

I Dikonfrimast setasalg/+), diprotes oleh wirganva me- L.alr1. kapal $T"til?Ii lgTIAf fle"T:,:f T""::;,#XJi"iilffil;ffi:iffi ;ff;il;;;i*r"';.;; p.iu"iru"i 'sedana Artira dari iotai rebar jaran tujuh

I

hanya waktu
umya

barl. diaJukan untuk proses
lelang ke ULP fUnit layanan
Pengadaan)," j elasnya. (mcr)

meterterhitungsampaibahu "Setelah dibuatkan DED

.Jdm.' dnggaran perbaikan (Detai| Engineerlng Destgn)
-iudah diplot dengan nominal oleh konsultan, perlu revlew

Rp 600 juta pada APBD in- sedikit untuk penyempur-

duk 2019 ini. naan. Paling tidak review ini

Anggaran Sebelumnya Tak Mencukupi
PERBAIMN jalan tersebut sudah dianggarkan Usai ditambahnya anggaran perbaikan' pe!

sejak diketahui jebol dengan nilai Rp 200 juta. ngerjaan jalan jebol lagi-lagi tidak bisa direali-

Njmun saat dokumen pelaksanaan anggardn sasikan. Soma menyebut, ini disebabkan pe-

(DpA) belum disahkan,justru kerusakan sema- ngesahan APBD Perubahan saat itu cenderung

i<in parah akibat tergerus hujan. "setelah die- mepet, yakni sekitar bulan Oktober atau No-

valuasi kembali, ternyata dana itu tidak mencu- . vember. Sedangkan proses lelang kegiatan' se-

kupi. Karena ada kekurangan dana serta tidak ' " tidaknya membutuhkan waktu selama sebu-

bisa dikerjakan, maka dianggarkan kembali lan. "Belum lagi pengerjaan senderannya yang

pada tahun 2018 di lneAO[peruOahan dengan membutuhkan waktu selama dua bulan. Oleh

anggaran Rp 600 juta," ,beber Sekretaris Dinas. karen"a itu, kami putuskan untuk menunda dan

eUFnXl4. BanEti. iMade Soma. diatihkan tahun 2019." tandasnya. (mer)
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Lima Perempuan Mantaryt
Kolektor Ditahan

ini juga kolektor di LPD
Desa Adat Kapal. Dan tera-
khir adalah Ni Luh Rai Kris- .

tianti (50) asal Lingkungan
Banjar Celuk, Kapal, yang
juga mantan kolektor di LPD
Desa Adat Kapal.

Kasipenkum dan Humas
Kejati Bali Edwin Beslar
didampingi salah satu tim
Pidsus Kejati Bali Wayan
Suardi membenarkan pi-
haknya menahan lima orang
tersangka terkait dugaan
korupsi di LPD Desa Adat
Kapal. "Ya, sudah dilakukan
tahap II di Kejari Badung.
Dan mereka langsung kami
tahan dan titipkan di Lapas
Kerobokan," kata pihak
kejaksaan. Memang, sebe-
lum mereka ditahan, dalam
dakwaan mantan Kepala
LPD Desa Kapal Drs. I Made
Ladra, nama kolektor ini
semuanya mengemuka.

Sebagaimana disampai-
kan sebelumnya di Pen-
gadilan Tipikor, dugaan
keterlibatan lima orang
perempuan kolektor ini ter-
kuak manakala LPD Desa
Adat Kapal, Badung mati
suri. Untuk itu dilakukan
verifikas,i hingga dibentuk
kongultan publik dan di-
llklkan audit. Dari sana

disimpulkan ada 11 temuan
prinsip yang menyebabkan
LPD Kapal mati suri.

Pertama, adanya pemu-
fakatan jahat pengurus LPD
Kapdl hingga menikmati
fasilitas kredit dalam jum-
Iah yang besar. Banyak
kredit LPD yang jatuh tem-
po, namun tidak dilakukan
upaya penyelamatan. Ad-
anya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor
LPD atas nama Ni Luh Rai
Kristianti Rp 8,5 miliar
dengan bunga 1%. Adanya
kredit topengan, atau kredit
atas nama (fikti0.

Selain itu, ada kredit
tempilan, pemberikan kredit
tanpa proses 5C, adanya
pemalsuan dokumen gaji
pegawai, adanya aset di-
ambil alih atau digadaikan,
terjadi potongan uang asur-
ansi, adanya kebijakan yang
merugikan LPD, beban kan-
tor dan lainnya, terdasuk
terdakwa Ladra dengan
menggunakan programer
atas nama Martinus Baha
mengubah data di LPD yang
dipimpinnya. Tak pelak,
sambung jaksa, LPD rugi
hingga Rp 15,35 miliar.
(kmb37)
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Denpasar (Bali Post) -
Seteiah menuntaskan

kasus mantan Kepala LPD
Desa Kapal Drs. I Made
Ladra (53) dengan pidana
penjara selama tiga tahun
enam bulan (3,5 tahun) dan
mengembalikan uang Rp
1.796.916.100, Kejati Bali
terus mengembangkan ka-
susnya untuk menelusuri
nama-nama lain yang ter-
libat. Bahkan, Jumat (5i4)
kemarin, tim Pidsus Kejati
Bali menahan lima orang
perempuan yang statusnya
saat itu sebagai kolektor di
LPD Kapal.

Pertama Ni Kadek Ratna
Ningsih (38) asal Banjar
Tegal, Kelurahan Kapal,
Badung. Dia adalah kolektor
(kini mantan) LPD Kapal.
Kedua adalah Ni Wayan
Suardiani (36) asal Banjar
Panglan, Kapal, yang saat
ini sebagai pegawai kontrak
di RSUD Badun$ dan sebel-
umnya juga kolektor di LPD
Desa Adat Kapal. Ketiga Ni
Made Ayu Ardianti (42) asal
Banjar Titih, KapaI. Dia
juga mantan kolektor di LPD
Desa Adat Kapal.

Lalu Ni Nyoman Sudiasih
(36) asal Banjar Lagon, Ka-
pal. Wanita tamatan SMK

Edisi
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Korupsi RP 15M
kuman 3,5 tahun Penjara dan
mengembalikan kerugian
negaia Rp 1,7 miliar, kasus
korupsi vanq menyeret man-
t"n Kupil" l"ro xdpat, Meng-
wi, Badung kembali bergulir'
Kali ini, Keiati Biili kembali
melakukan Penahanan'ter-
hadap lima kolektor Yang
semua wanita Yang diduga
ikut menileP sejumlah uang
milik Lembaga Perkreditan
Desa (LPDJ Desa Adat KaPal,
Mengwi, Bidung senilai lebih
dari Rp 15 miliar.

Linia kolekfor Yang di-
tahan,. yaitu Ni Kadek Ratna
Ningsih, 38 asal Baniar Tegal,
Kelurahan KaPal, Badung,
Ni Wayan Suardiani, 36 asal
Banjar Penaglan, KaPal (saat

Luh Rai Kristianti sejumlah
Rp 1,82 miliar dan tabungan
sukarela nasabah yang ditarik
milik I Made Sama sebesar
Rp 378 juta dan dikemba-
likkan Rp 404 juta. Namun
pengenrbalian menggunakan
tabungan fiktif. "Sehingga to-
tal yang menjadi tanggungan
Ni Kadek Ratnaningsih sebe-
sar Rp 2,22 mlliar," ujar Ed-
win. Selain itu yang meniadi
tanggung jawab kolektor Ni
Nvoman Sudiasih terkait dana
tabungan nasabah sebesar RP

400 juta. Yang menjadi tang-
gungan Wayan Suardani RP
246,3 juta, dan tanggungan' Ni
Made Ayu Arsianti sebesar RP

272,8 juta.
Seperti diketahui dugaan

keterlibatan lima orang
perempuan kolektor ini ter-
kuak saat LPD Desa Adat
Kapal mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan publik
dan dilakukan audit. Dari
sana disimpulkan ada 11
temuan prinsip Yang menye-
babkan LPD Kapal mati suri.

Pertama adanya pemufak-
atan jahat pengurus LPD Ka-
pal hingga menikmati fasilitas
kredit dalam jumlah yang be-
sar. Banyak kredit LPD yang
jatuh tempo, namun tidak di-
lakukan upaya penyelamatan.
Adanya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor LPD
atas nama Ni Luh Rai Kris-

tianti Rp 8,5 miliar dengan
bunga 1%.

Adanya kredit topengan,
atau kredit atas nama (fiktif).
Selain itu ada kredit tempilan,
pemberikan kredit tanpa
proses 5C, adanya pemal-
suan dokumen gaii pegawai,
adanva aset diambil alih atau
digadikan, teriadi potongan
uang asuransi, adanya kebi-
jakan yang merugikan LPD,
beban kantor dan lainnYa,
termasuk terdakwa Ladra
dengan menggunakan pro-
gramer atas nama Martinus
Baha mengubah data di LPD
yang dipimpinnya. HAsil au-
dit BPKP Wilayah Bali men-
emukan kerugian LPD Kapal
Rp 15,35 miliar. @ rez

|3n! -b!e
IT

LimaKolektorLP
KapdDitfiry
*'semuanya Wanita, lkut Terlibat

ini sebagai pegawai kontrak
di RSUD Badung, Ni Made AYu
Ardianti, 42Baniar Titih, Ka-
pal, Ni Nyoman Sudiasih, 36,
banjar Lagon, KaPal, Ni Luh
Rai Kristianti, 50 asal Ling-
kungan Baniar Celuk, KaPal.
"Semuanya meruPakan man-
tan kolektor di LPD KaPal,r'
tegas Kasipenkum dan Humas
Kefati Bali, Edwin Beslar di-
dampingi jaksa WaYan Suardi,
lumat [5/4).

Penahanan ini disebut-
kan setelah jaksa menerima
pelimpahan tahaP II terkait
i<asus dugaan koruPsi di
LPD Kapal. SelanjutnYa, ke-
lima tersangka ini langsung
dibawa ke Lapas Kelas IIA
Kerobokan, Kuta Utara Ba-

dung untuk menjalani Pe-
nahinan sambil menunggu
jadwal sidang di Pengadilan
Tioikor Denpasar.'Diielaskan, dalam sidang
dengan terdakwa mantan Ke-
patilPn Kapal, I Made Ladra,
keterlibatan kelima kolektor
mulai terkuak. Dugaan ket-
erlibatan lima orang Perem-
puan kolektor ini terkuak
iaat LPD Desa Adat KaPal,
Badung, mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan Publik
dan dilakukan audit.

Dalam audit ditemukan
yang meniadi tanggungan
kolektor Ni Kadek Ratnan-
ingsih antara lain temuan
dana nasabah Yang diPakai

a\b\u,

\
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Pendapatan Belanja Nasional
(APBNI sebesar Rp 9,2 miliar
oleh PDAM Kota Denpasar hing-
ga kini belum ielas realisasinya.
Sebab, dari kementerian hingga
saat ini belum berani memasti-
kan apakah anggaran pusat bisa
diprioritaskan ke penggantian
pipa atau tidak. Hal itu membuat
pihak PDAM kembali menunggu
keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran
tersebut sudah dilakukan sejak
tahun 2017 untuk peremajaan
pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pi-
pa-pipa tersebut membutuhkan
peremajaan karena umur pipa
sudah mencapai 50 tahun. Pada

hal, harusnya peremajaan pipa
dilakukan maksimal 30 tahun.
Hal itu membuat kekhawatiran
PDAM karena dengan umur pipa
yang sudah tua memungkinkan
kebocoran akan sering teriadi,

Direktur Utama PDAM Kota
Denpasar; IB Arsana saat dikon-
firmasi, Jumat (6/4) mengaku,
hingga saat ini dari pusat sama
sekali belum bisa memastikan
realisasi anggaran itu. Dengan ti-
dak ada kepastian itu, selain akan
mengundur peremajaan pipa
juga berdampak pada perbaikan
falan Nangka-Antasura yang
selama ini dikeluhkan warga
karena bergelombang.

-F"r.t

Anggaran dariAPBN

Belumlela$
Dengan tidak ada

kepastian selain
akan mengundur
peremajaan pipa
juga berdampak
pada perbaikan
Jalan Nangka-

Antasura.

DENPASAR. NusaBali
Anggaran pipanisasi Jalan

Nangka - Antasura Denpas-

_- ar yang diajukan ke Anggaran

, Dengan kondisi itu, pihakrya Kalau tidak begitu ya kami
berencana akan mengajukan terpaksa tetap m-enunggu darike APBD denga.n tambahan anggaran ApIiN,";elas i?iani.-
3nggaran.yang dimiliki.PDAM. Kata dia, saat ini pihaknya
Kendati dipastikan tidak men- menyarankan t up"ju O1n'"i
cuku.pi.untuk peremajaan selu- pekeljaan Umum d'an penataan
ruh, kebutuhan pipa, pihaknya Ruang (pUpR) untuk melaku_
bernarap sebetum ada rea_lisasi kan perbaikan jalan. fika tidakdari APBN, pipa yang <tipri- ditaliukan saatinl, .iry"."k"i
oritaskan.harus diganti akan kembali akan protes -karen"
dldahulukan menggunakan proses perbaikan jalan terlalu
APBD. "Rencana kedua begitu iama dengan alasair PDAM. ;i;
(mengajukan ke APBD), kalau karena beium ada realisisi, ladiad-a anggaran akan diajukan mau tidak mau pUpR kita'sa_
tahun 2020 nanti. Walaupun rankan untuk perbaikan iaji.
tid.ak mencukupi .keseluruhan Kalau menunggu peremajaan
paling tidak kita bisa lakukan kami gak t"u Li"prn tereatiias.i"
peremajaan seca - bertahap. ,imbuhnya. &, mis

b_ ls\ aolEEdisl
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Anggota Dewarl
Disiapkan Uang
Jasa Pengabdian

Bangli (Bali Post) -
Pemerintah Kabupaten

Bangli telah menyiapkan uang
jasa pengabdian untuk para
anggota dewan yang akan
mengakhiri masa pengabdian-
nya. Berdasarkan data dari
Sekretariat DPRD Bangli,
besaran anggaran yang disiap-
kan untuk 30 anggota dewan
tersebut yakni Rp 290 juta.

Sekretaris DPRD Bangli
Anak Agung Panji Awata-
rayana, Senin (8/4) kemarin
mengungkapkan, pengangga-
ran uangjasa pengabdian bagi
anggota dewan, disesuaikan
dengan Peraturan Pemerin-
tah €P) No. 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan

baktinya.
Untuk anggota dewan yang

masa baktinya kurang dari
atau sampai dengan satu ta-
hun, berhak menerima udng
jasa pengabdian sebesar satu
bulan uang representaSi. Se-
mentara untuk masa bakti
sampai lima tahun, mendapat
uang jasa pengabdian sebesar
5 bulan atau paling banyak 6
bulan uang representasi.

Disebutkannya, nilai uang
representatif anggota dewan
berbeda-beda. Untuk Ketua.
nilai uang representatifnya
Rp 2.100.000, sementara
Wakil Ketua Rp 1.680.000.
Sedangkan anggota hanya
Rp 1.575.000. Jika dihitung
dengan masa baktinya sam-
pai lima tahun, maka Ketua

Rqkya! Daerah @PRD), yang Dewan akan menerima Rp
telah dijabarkan dalam Per- 12.600.000, sementara Wakil
aturan Daerah (Perda) No. 8
Tahun 2017. Adapun besaran
uang jasa pengabdian yang

Ketua Rp 10.080.000 dan ang-
gota Rp 9.450.000 per anggota.

Agung Panji mengatakan,
dai27 anggota, terdapat satuditerima masing-

masing ang-
gota dewan,

orang yang masa baktinya
setahun. Dia adalah Wavan

disesuai-
kan den-
ganmasa

et€tnun. ura adalatr w avan
Artom, yang mernpalan
PAW dari alm. Made
Bawa. Karena itu, dia
hanya berhak atas.uang
jasa pengabdian sebesar
1 kali uang representatif.

Mengenai pencairan-
' ry., Agung Panji men-

gatakan akan dilakukan' setelah masa bakti ane-
gota dewan berakhir. 'MaJa

bakti anggota dewan be-

_ rakhir bulan Agustus
;--^ 2019," ujarnya.

(kmb40)
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Ian yang bagus,
wantilan, balai

banjar, pura, kese-
hatan, pendidikan

yang bagus. Mewu-
judkan-..4

halhal tersebut diperlukan
vasl kerja keras untuk nmeng-
gali potensi dana dari pajak dan
retribusi. "Ini menunjukkan
komitmen Bupati Badung bah-
rva tidak hanya membangun
Badung, beliau telah memikir-
kan BaIi. Tentunya peluang ini
kami maksimalkan. Mudah-

- mudahan di 2019 nanti kita
bisa wujudkan,' jelasnya seraya
menambahkan, bantuan ini
nantinya dalam bentuk Ban-
hran Keuangan Khusus @KIQ.
(kmb27)

yang
torkan oleh pemerintah pusat
utamanya digunakan untuk
infrastruktur dan pemberday.
aan. Khusus infrastruktur,
yang dimaksud adalah in-
frastruktur dasar dan infra.-
struktur sosial dasar. Namun,
masyarakatkerap salah men-
gartikan infrastruktur dasar
dengan membuat taman,
patung,.atau tugu memakai
Dana Desa.

Padahal yang dimaksud
infrastruktur dasar adalah in-
frastruktur yang dapat mem-
berikan pelayanan optimal
kepada masyarakat. Seperti
pembangunan poliklinik, pasl
ar desa, danjalan usaha tani.
Tujuannya untuk mendorong
pergerakan ekonomi di desa.
Selain itu, Dana Desa juga
tidak boleh dipakai untuk
membeli kendaraan seperti
sepeda motor dan mobil.

Baru-baru ini beredar ka-
bar jika Dana Desa di Gianyar
justru dipakai untuk membeli
mobil operasional bagi para
kepala desa. Ketika ditan-
yakan mengenai hal ini, Senin
(8i4) kemarin, Plt. Kepala
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa Provinsi
Bali Ketut Lihadnyana mem-
bantah kabar tersebut. "Itu
bukanDana Desa dipakai, itu
adalah 10 persen pajak retri-
busi daerah. Untuk urusan
itu, diatur melalui peraturan
bupati masing-masing,"
uJarnya.

Penggunaan Dana Desa
yang dialokasil<an dari APBN,
lanjut Lihadnyana, diatur

Angigota Komisi I DPRD
Bali I Nyoman Oka Antara
mengatakan, Dana Desa mes-
tinya dipakai untuk memper-
cepat pengentasan kemiski-
nan. Salah satunya dengan
membangun infrastruktut se-
cara bergilir di desa. "Jangan
sampai itu yang melanggar
karena Dana Desa ini tans-
gung jawabnya berat jugi.
Sudah banyak yang kena, biar
lebih berhati-hati. Kepala
desa tidak boleh mementins-
kan diri sendiri," ujarnya. -

Sebelumnya, anggota
Komisi XI DPR-RI I Gusti
Agurig Rai Wirajaya mengaku
sudah sering mengingatkan
kepala desa di seluruh Bali
terkait pemeriksaan Dana
Desa oleh BPK-RL "Sava
dengar ada selentingan Dana
Desa digunakan untuk mem-
belilendaraan sepeda motor
maupun mobil. Ini tidak bo-
leh, ini benar-benar melang-
gar. Saya katakan sekarang
tolong itu jangan dilakukan
untuk kepala desa di seluruh
Bali. Kalau itu dilakukan,
saya mohon maaf. anda siap-
si4p masuk ke dalam sebuah
pelanggaran," ujar politisi
PDI-P ini. (kmb32)

4

kesepakatan ini daPat saling
bersinergi dengan Program-
Drosram pemerintah, sehingga
iupit -u*b"ril<an kontribusi
positif bagi pembangunan Yang
dilaksanakan dalam rangka
memberikan jaminaa kese-
iahteraan bagi masYarakat- se-

cara optimal," kata Giri Prasta.
Sebelumnya, BuPati GianYar

I Made A,sus Mahayastra juga
mengatalan bahwa dengan
adanva MoU dengan Badung'
minimat dapat merealisasikan

belakang dengan keberailaan
Gianyar yang jor-joran membeli
mobil untuk perbekel. Ngurah
Thomas enggan menjawab.
"Yang jelas Rabu diberikan
ftantuan BKK)." ucaPnYa sing-
kat.

harapan masYarakat Yang
segera ingin memiljki ja-

Berita sebelumnYa, Pemkab
Badung dan Pemkab GianYar
telah menjalin kerja sama. Bu-
pati Badung NYoman Gin Pras-
-ta 

mengatalan Yang meliandasi
keria sama ini adalah Undang-
uridang tentang Pemerintahan
Daerah. Penandatanganaq
keria sama ini dalam rangka
meninekatkan koord-inasi dan
komurikasi, demi terwujudnYa
pelayanan Publik rqng lelih oq-

Bagikan 63 Mobil ke Perbekel,
Tetap Minta BKK di Badun

PENGADAAN puluhan
mobil Expander dan sepeda mo-
tor PCX di Kabupaten Gianyar.
menjadi pergunjingan di ma-
syarakat. Pengadaan 64 sepeda
motor PCX hitam dan 63 mobil
Expander hitam untuk perbekel
ini, dinilai jor-joran dan bukan
menjadi skala prioritqs. Di ten-
gah bagi-bagi rnobil dan motor,
Gianyar justru mendapatkan
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) dari Pemerintah Ka-
bupaten Badung. Bantuan ini '

meliputi.tujuh bidang, yaitu
pariwisata, kebudayaan, pendi-
dikan, pendapatan asli daerah,
pertanian. teknologi informa-
til<a dan pekerjaan umum (in-
frastruktur).

Berdasarkan informasi. ban-
tuan tersebut akan diserahkan
Iangsung oleh Bupati Badung
Nyoman Giri Prasta, Rabu
(10/4) besok. Bantuan yang
diberikan pun tak main-main
mencapai putuhan mltiar.

Kepala Bagiqn Humas Sek-
retariat Daerah Kabupaten
Badung Putu Ngurah Thomas
Yuniarta membenarkan jika
Bupati Badung mengagenda-
kan menyera.hkan BKK untuk
Kabupaten Gianyar pada Rabu
(10/4) besok. 'Ya, Rabu besok
bapak rencananya menyerah-
kan bantuan BKK di Tampak-
siring, Gianyar. Kalau tidak
salah bantuan yang diserahkan
lRp 30 miliar." ungkapnya.
I Ditanya apakah bantuan
lvang diberi-kan tidak bertolak
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yang lebih baik. Selain itu kerja
sa- a ini juga dimaksudkan un-
tuk lebih memantapkan hubun-
gan sinergis antardaerah,
menyerasikan pembangunan
daerah, mensinergikanpo-'

tensi antardaerah serta menin-
gka&An pertukaran pengeta-
hdan dan teknologi masing-
masing.'Maksud pelaksanaan
kesepakatan bersama ini yaitu
meningkatkan keterpaduan
pengelolaan.berbagai program
kegiatan pembangunan daerah
dalam meningkatkan pelayan-
an masyarakat. perekonomian
daerah dan kesejahteraan ma-
syarakat," ungkap Giri Prasta.

Penandatangan4n kese-
pakatan ini merupakan satu
bentuk penguatan komitmen
Pemerintah Kabupaten Ba-
dung dalam rangka ikut serta
menyukseskan tujuan
pembangunan nasional,
yang bermuara pada
kesejahteraan ma-
syarakat. "Saya
berharapimple-
mentasi dari

lam Peraturan Menteri
Desa, yakni untuk peningka-
tan pelayanan sosial dasar
dan pemberdayaan ekonomi.
Untuk tahun 2019 ini sudah
disalurkan Dana Desa tahap
pertama dengan alokasi 70
persen. Sementara tahap
kedua sedang berproses dan
diharapkan cair Mei men-
datang.

linJi au" it tart"okt* aaer"h

Dono Deso Tok Boleh
untuk Beli Kendoroon
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Berdasarkan Pantauan'
kerusakan terjadi Pada Pla-
fon lantai tiga Pasar Seni
Geopark khususnYa Pada

"rrattq".t 
di sisi utara Yang

pernih ditemPati sebagai
kantor Disparbud. BeberaPa
titi-k plafon tamPak jebol. Lis
plafonnya juga sudah banYak
vane beriatuhan. Sementara
inatiriai.plafon Yang jebol
berserakan di lantai.

Pasar yang rampung
dibangun pemerintah tahun
2014 lalu itu menelan ang'
saran miliaran ruPiah. Se'
lain mengalami kerusakan,
lantai serta dinding bangu'
nan pasar yang dibiarkari
kosone bertahun-tahun itu
iusa timpak sangat kotor." -Oikonfirmasi terkait hal
itu, Kepala Dinas Perindus'
trian dan Perdagangan (Dis-

telah merencanakan reno-
vasi di pasar itu. Untuk
merenovasinya, DisPerindag
Bangli telah menyiaPkan
anggaran Rp 1 miliar Yang
bersumber dari dana alokasi
khusus OAK) dari Kement-
'erian Perindustrian.

Selain merenovasi be-
beraPa bagian yang rusak
seperti plafon termasuk
toilet, Sudibya mengatakan,
akan melakukan Penataan
interior. Sesuai perenca-
naan, Pasar Seni GeoPark
tersebut nantinya akan dija-
dikan sebagai pusat Promosi
barang kerajinan. "Untuk

penataan Pasar senl
itu kitll gunakan jasa
konsultan perenca-
naan. Bagaimana Pe-
nataannya, Penem-.
patan produknYa,"
terangnya. Nanti-
nya setelah selesai
direnovasi, penge-
lolaan Pasar Seni
yang berlokasi
di Penelokan
itu rencananya
akan diserah-
kan ke Badan
Pengelola
Pariwisata.
(kmb40) :
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Disperind ugsiapkan

garrgli (Bali Post) | tr:-^L^-^-: *.,.r^i '-anoqlqr '
SeJumlah bagian bangunal Pgsal Sen-i Geop-Tk' Kintamani mulai mengalami

kerusakan. Salah r;il;;;;;" U"gi."'pf-.fo"hi t"itt"i atas' Untuk memperbaiki

kerusakan pada bangunan pas-ar t""""6"t, nispetittdag Kabupaten Bangli telah

menyiaPkan anggaran RP l miliar'
perindag) KabuPaten Ban-
sli Neneah SudibYa tak me-
iampik adanya kerusakan
pada bagian Plafon Pasar
Seni Geopark. MenurutnYa.
kerusakan itu terjadi karena
Dengaruh usia bangunan
vane sudah beberaPa tahun
danluaca daerah setempat
vane dingin." D-ikatakannya bahwa
pada tahun ini PihaknYa

- 'D'ntMiliarn
Ken0vasl Kp I

Plafon Pasar Seni GeoPark Jebol

AnggLran
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KETUA DPRD Badung
Putu Parwata terus me'
nepati janjinYa dalam mere'
alisasikan pembangunan
ekonomi kerakYatan di Ka-
bupaten Badung. Politisi
asil Dal,lng, Kuta Utara
tersebut Senin (8/4) kemarin
kembali menggelontorkan
dana motivasi untuk usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) bagi masYarakat
Badung. Ada dua warga
vane dibantu dana motivasi
peniuatan UMKM terse-
but.-mereka adalah Ni Luh

otang. "Merupakan salah
satu kiat untuk menekan
iumlah kemiskinan' Jika
ilesempatan berusaha ada,
tentu saja masYarakat me'
miliki pendaPatari untuk
menjalani hidup," Papar
Sekretaris DPC PDI Perr-
juangan Badung tersebut.

Selain lewat dana moti-
vasi yang bersumber dari
dand operasional Ketua
DPRD Badung, tegagoYa'
bantuan permbdalaf 'juga
dapat diperoleh dari hibah'
coiporate social resPonsi'
btJtty (CSR) serta progral
vang disusun di organisasi-peranekat daerah. Selain
itr.r. PemfaU Badung masih
bisa memberikan rekomen'
dasi baei pelaku UMKM
untuk demperoleh Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Yang ,

disalurkanBPD Bali dengan
bunga hanya tujuh Persen.
"Khueus KUR hingga RP+;
25 juta, tidak kena sYarat

agunan," tegasnYa.
Pihaknva bisa mem-

berikan rei<omendasi, kata
Parwata, kar-ena Pemkab
Badung merupakan Peme-
sans saham tertinggi di
gPD gati. Karena itu, tak
ada alasan BPD tak mau
menyalurkan KUR kePada
UMKM di Badung.

Sementara salah satu Pe'
nerima bantuan Penguatan
modal dari Ketua DPRD
Baduns, Ni Luh Nariati
nenyampaikan telima ka-

, sih kepada Ketua DPRD
Badung Putu Parwata Yang

MODAL USAHA -
Ketua DPRD Bad.ung
Putu Parwata fiLen-
berihan d'ana Pen-
guatan mod.al UMKM
untuk d,ua worga
asal Dalung, bertem'
pat di ged,ung DPRD
Badung, Senin (44)
hemarin.

sangat mempeihatikan Para
pengusaha kecif sePerti dir'
inva. "Bantuan ini nantinYa
saya gunakan untuk me-
nahUah usaha yang sedang
dieeluti saat ini. Mudah'
-idahan bantuan ini bisa
terus berlanjut dan menam-
bah motivasi masYarakat
untuk membangun usah'
anya," ungkapnya. (ad523)

Ketua DPRD Badung Berikan
BanfuanModal.,tlMKM

Nariati dan Ni Ketut Ad-
nyani.

Putu Parwata men-
gatakan. PemberdaYaan
masyarakat melalui Pen-
e.rafatt modal UMKI\I ini
udut"tt bagian terPenting
dalam menjaga stabilitas
perekonomian kabuPat-
Ln. "Keeiatan ini adalah
peran pemerintah dal-am
meningkatkan masYarakat
berusaha untuk berdaYa
saing. Pemberian Penguatan
modil ini juga menghindari
para pengusaha kecil ini
meminiam dana dari rent-
enir dan mereka Pun tidak
terlilit utang oleh rentenir,"
uiarnva." leiiir lanjut alumni Pro-
sram Doktor Ekonomi Pem'
6a.tgr.,natt Unud ini juga
men?atakan, nanti untuk
periode keemPat PihaknYa
akan memberikan lagi ban-
tuan untuk warung serta
industri rumahan untuk 15
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"Ngenteg Linggih" di Pura Ulun Desa Banjar Telengis Desa Bengkel Tapanan

W

-/ Wabup Suiasa Serahkan
Flibah Rp I,3 Milrar Lebih

USAI pemugaran dan
pembangunan beberapa po 1-

: inggih di Pura Ulun Desa,
'. Banjar Adat Telengis, Desa

Bengkel, Kecamatan Kediri,
Tabanan, dilaksanakan
upacara Ngenteg Linggih.
Acara dihadiri Wakil Gu-
bernur Bali Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati,
Wakil Bupati Badung I
Ketut Suiasa, Wakil BuPati

. Tabanan I Komang San-

.iava. para tokoh adat dan
i misyarakat Desa Bengkel.

Kabupaten Tabanan .dan
para donatur yang telah ikh-
las memberikan bantuan.
Berkat dukungan berbagai
pihak. pembangunan Pura
Ulun Desa yang diemPon
60 KK tersebut bisa terse-
lesaikan.

Dituturkan Kandri, Pem-
bangunan pura berdasarkan

' rembuk krama,karena jum-
lah pangemong kian bert-
ambah. Perluasan diawali
dengan membeli 2 hektar
tanah di lokasi pura terse-
but seharga Rp 130 juta.
Sementara membangun
palinggih menghabiskan RP
900 juta. "Untuk pemban-
gunan dan penataan Pura,
kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi
BaIi, Pemkab Tabanan dan
bantuan BKK dari Pemkab
Badung sebesar Rp 500 juta,
serta para donatur lainnYa,"
ungkapnya.

Senada dengan Wabup
Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya
juga memberikan apresiasi.
Pihaknya merasa bangga
kepada warga Desa Bengkel
dapat melaksanakan pem-
bangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Linggih
dengan pakedek- pakenyum.
"Kami berharap ini tetap
terus terjaga demi generasi

Dikatakan pula, Pem-
bangunan dimulai dari
tahun 2017. Sementara
pelaksanaan Ngenteg Ling-
gih dimulai Februari 2019
dengan puncak harya pada
10 April. "Biaya upacara
dan pembangunan meng:
habiskan kurang lebih RP
1 miliar. Kekurangan dari
biaya tersebut kami tutuPi
dengan urunan bersama,"
ielasnva.- 

Wai<it Bupati Badung I
Ketut Suiasa dalam sambu-
tannya mengatakan, Pembe-
rian bantuan ini meruPakan
implementasi prinsiP "Ba-
dung Angelus Bhuana" yang
berarti Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali.
Program ini telah memberi-
kan dampak yang Positif
bagi masyarakat Bali Yang
ditujukan ikut membangun
manusia Bali dengan men-
gajegkan adat, seni, dan

muda ke depan," imbuhnya.
Sementara itu, Wagub

BaIi Tjokorda Artha Ardha-
na Sukawati alias Cok Ace
menegaskan, yadnya meru-
pakan tanggung jawab ber-
sama sebagai umat Hindu
kepada Hyang Parama Wis-
esa. "Pelaksanaan upacara
ini tentu telah membawa
energi yang positif kepada
kita semua. Apalagi upacara

budaya Bali. "Dengan Pem'
bangunan pura dan Pelak-
sanaan upacara ini, telah
menunjukkan jati diri umat
se-dharma untuk tetaP me-
lestarikan seni, adat, dan
agama Hindu," ungkaPnYa'

Pihaknya sangat menga-
presiasi masvarakat Desa'Bengkel yang telah melak-
sanakan su' adhar ma ni ng
agama dengan pemban-
gunan pura serta melak-
sanakan upacara dengan
gotong royong dan hati
yang tulus ikhlas. "Semoga
dengan diiaksanakannya
upacara ini masyarakat
mendapat harahajengan
dan kesejahteraan oleh Ida
Batara-Batari yang ntaling -

gilr di pura ini. Dengan Yod-
nyc-lah kita bisa tunjukkan
rasa terinra kasih kePada
Hyang Parama Kawi, agar
kita selalu diberikan kes-
ejahteraan." jelasnya.

i serti krama dan pangemong
; Dura tersebut, Senin (8/4)pura tersebut,

kemarin.
(8t4)

Ketua Panitia Pembangu-
nan I Wayan Kandri men-
gatakan. pihaknya atas
nama masvarakat Desa
Bengkel mengucaPkan teri-
ma kasih, di antaranYa
kepada Pemerintah Provinsi
Bali, Pemerintatr Kabu-
paten Badung, Pemerintah

ini dilaksanakan secara
bersama-sama dan tulus
ikhlas," tegasnya.

Sebelum melaksanakan
persembahyangan bersa-
ma, secara simbolis Wabup
Suiasa menyerahkan hibah
sebesar Rp 1,3 miliar lebih
dan secara pribadi mapunia
Rp 5 juta yang diterima
langsung oleh panitia pem-
bangunan. (ad328)
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Takut Anggaran Iadi Temuan BP

Gara-gara Saksi Parpol Mangkir dalam Pelatihan

K,

Bawaslu Drop Buku Saku keTPS
DENPASAR, NusaBali

Inilah dampak mang-
kirnya saksi dari parpol
peserta Pemilu 2019 saat
hendak diberi pelatihan
oleh Badan Pengawas Pe-
milu (Bawaslu) Bali. Kha-
watir anggaran jadi temuan
BPK, Bawaslu Bali pun
berencana mengirimkan

secepatnya buku saku yang
sudah dicetak senilai Rp 1,7
miliar ke TPS-TPS, sesuai
dengan jumlah TPS Pileg/
Pilpres.

Anggota Divisi Seng-
keta Bawaslu Bali, I Ketut
Rudia, mengatakan buku
saku yang dicetak den-
gan menggunakan ang-

garan negara senilai Rp
1,7 miliar itu tidak boleh
sia-sia. Harus diterima para
peserta Pemilu, dalam hal
ini saksi parpol. "lGmi akan
serahkan buku saku itu ke
TPS-TPS. Jumlahnya sesuai
dengan TPS yang ada di

Bunnbung ke Hol l 5 Kolon 5

kan kepada anak-anak sekolah
dan ke beberaPa Panti asuhan.

Hal yang sama iuga terjadi
saat kegtatan Pelatihan saksi
parpol di Tabanan.

Rudia mencontohkan
pelatihan saksi dari Gerindra
bi Singaraia, Buleleng. Jum-
lah sa-ksi yang didaftarkan
Gerindra ke Bawaslu men-
capai 132 orang namun tak
satu oun dari mereka hadiri
pelafihan. Sedangkan dari
325 saksi yang didaftarkan
Golkar di buleleng, hanYa 15
orang yang hadir. Demikian
pula?ari 12 saksi Yang di-
daftarkan NasDem, hanYa 1 5

orang ikut pelatihan.
X&iatair pelatihan saksi

parpoi yang digelar Bawaslu
di Gedung Serbaguna Desa
Lokapaksa, Kecamatan
Seririt, Buleleng juga sama.
Gerindra mendaftarkan
246 saksi, taPi Yang hadir
cuma 3 orang. Sedangkan
Golkar mendaftarkan 153
saksi, tapi yang hadir hanYa
55 orang- Demikian Pula
Partai BerkarYa, mendaft-
arkan 117 saksi, taPi Yang
hadir cuma 1 orang. Con-
toh memPrihatinkan lain-
nva teriadidi GianYar, ketika
D"emokiat mendaftarkan 2 16

saksi, aPi Yang hadir hanYa 1

orang.6 nat

TekuiAnggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop.7

seluruh Bali, 12.386 TPS,"

ular Rudia di DenPasar, Senin
(8/4).' 'Menurut Rudia, kalau
buku saku yang dicetak den-
gan duit negara itu tidak
sampai ke tangan saKsl Par-
pol peserta Pemilu, itu akan
heriiaai temuan BPK' Satu

buku sajatidak samPai diteri-
ma dengan berita acara, bisa
meniadi temuan BPK. "Kami
khawatirlah kalau buku saku
.itu tidak terbagikan. Kami
sudah tidak PunYa cukuP
waktu membagikan buku-
buku itu. Sebab, saksi ParPol
vans hendak kita latih dan
ittatlaiusi buku, malah tidak
datang" sesal Rudia.

Untuk mensiati masalah
ini, kata firrdia, Bawaslu Bali
meminta parpol untuk meng-
ikuti kegiatan pelatihan saksi
dengan mengirimkan orang
untuk hadir. "Karena ini
aturan Pemilu. Norma Yang
menyebutkan saksi Peserta
Pemilu dilatih Bawaslu, itu
jelas adalah lembaga DPR.

Kami mengikuti aturan
sesuai dengan Undang-un-
dang saja. Kita minta ParPol
mengikuti aturan." tegas

-antin Ketua Bawaslu Bali
2013-20L8 ini.

Itu baru masalah buku
saku, Nelum lagi Persoalari
konsumsi yang mubazir gara-

Eara saksi parPol Peserta Pe-

milu tidak hadir dalam Pela-
tihan oleh Bawaslu. Menurut
Rudia, sisa waktu Pelatihan
akan selesai Rabu (10/4)
besok. Pihaknya berharaP
semua saksi ParPol Peserta
Pemilu bisa hadir. "Kami
tidak menYurati ulang-taPi
kita hubungi lagi ParPolnYa'
Karena sebelumnYa surat
sudah ialan. Kita berharaP
parpol iegas dengan saksinYa
suruh hadir."

Data yang dirangkum Nu-
saBali sebelumnYa, hamPir
seluruh kegiatan Pelatihan
saksi dari parPol diwarnai
aksi mangkir. Kegiatan Pela-
tihan saksi dari ParPol ini
diselar Bawaslu Bali seiak 1

Ai'ril 2019 dan hingga kini
masih berialan di sejumlah
kabupaten/kota se-Bali.

Parpol-parPol _umumnYa
sudah-menYetorkan daftar
nama saksi ke Bawaslu unhrk
dilatih, namun ternyata seba-

eian besar tidak hadir. Bahkan,

iaat pelatihan di wilaYah Ka-

rangasem dan Buleleng ada

oariol vang sama sekali tidak
i"e"e[imLa" sa].si. AkibatrYa
konirmsi Yang sudah dibeli
oleh Panwascam dibagi-bagi-

\
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kordinasi ke Direktorat fender-
al Pajak (DJP), agar kepurusan
yang akan diambil nantinva
tirlak 6..rnntangan dengan ie-
gulasi yang lebih ringgi. "Kami
oaru melakukan rapat awal dan
pada dasarnya setiap keberatan
itu kita tindaklanjutl, dan kepu-
tusan dalam penetapan ke-
beratan pajaknya sesuai prinisp
kepatuhan dan berkeadilanl,
katanya.

Menurut Susi, seiak Surat
Pemberitahuan pajjk Terhu-
tang (SPPT) didistribusikan ke
setiap Unit Pelaksana Teknis
(UPTD) di setiap kecamatan,
pihaknya telah menerima be-
beapa jenis keberatan. Secara

detail berapa.wajib pajak yang
mengajukan keberatan belum
dirinci.

Meski demikian, Susi me-
nyebut kebanyakan wajib pajak
Keberatan atas kenaikan NIOp.
Sedangkan, keberatan kar'ena
nilai pajak-nya naik dibanding-
kan tagihan palak tahun terdi-
hulubelum banyak yang masuk
ke BKD. "Umumnyi keleratan
kenaikan NJOp din keberatan
PBB-nya naikbelum banyak. Ini
masih berproses paling iambat
datam seminggu ini suda ada
keputusan pengurangan pajak,,,
lelasnva.

Sebelumnya, penyesuaian
tarif NfOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari pe-
rubahan perdi Nomoi 5
Tahun 2013, tentanq pBB p2.
Dalam penyesuaianltu, pem-
kab Buleleng melalui Badan
Keu.angan Daerah tBKD),
tetah menyewa tim appraisal
menghitu.ng perubahan ta_rif NJOP PBB P2. Kini, pe-
nyesuaian tarif tersebut mu-
lai diberlakukan untuk pBB
P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng me-
nyebut, jumlah SppT yang di-
cetak di tahun 2019 sbbaivak
178.000 lembar. fumlah teise-
but telah didistribusikan ke
masing-masing unit pelaksana
teknis (UPT) di masing-masing

Sikapi Protes Kenaikan PBF P2

BKD'LemparBold
ke Dirl en:Pafak

Koordinasi
dilakukan dengan

Dirjen Pajak karena
pemberlakuan

tarif baru sudah
diterbitkan melalui

Perda.

SINGAMIA, NusaBali
Badan Keuangan Daerah

(BKD) Kabupaten Buleleng,
berencana berksurdinasi den-
gan Direktorat |enderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan
[KemenkeuJ RI, menyusul
banyaknya keberatan atas ke-
naikan Pajak Bumi dan Bangu-
nan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) akibat penyesuaian
tarif Nilai Jual Obyek Pajak
(NIOPI. Upaya itu dilakukan
karena pemberlakuan tarif
NJOP sudah diundangkan
melalui Peraturan Daerah
(PerdaJ.

Rencana tersebut diputus-
kan dalam rapat antara BKD
dengan Inspektorat dan Ba-
gian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng, Senin (8/4J di kantor
BKD Buleleng, falan Ngurah Rai
Singaraja.

Sekretaris BKD Buleleng, Ni
Made Susi Adnyani dikonfir-
masi usai rapat mengatakan,
dari pembahasan awal BKD
baru menyusun draf pengu-
rangan untuk menindaklanjuti
keberatan yang diajukan wajib
pajak. Penyusunan draf ini
berdasarkan pertimbangan
prinsip kepatutan terhadap
regulasi yang mengatur dan
berkeadilan. Ini karena, pun-
gutan PBB P2 sendiri.ber-
dasarkan Undang-Undang
[UU] diikuti Peraturan Daerah
(Perda). Regulasi ini sudah
diundangkan, sehingga wajib
diterapkan.

Karena itu, BKD akan ber-

kecamatan, untuk diteruskan
ke masing-masing Wp. Nah
setelah SPPT tersebac Wp mu-
lai keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup.tinggi. Seorang warga
mengaku, memiliki lahan seluas
t hektare,.dulunya hanya bayar
paJak sebesar Rp 300.000,
!u!1p^, l9\"trlg naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yairg du-
lunya hanya membayaiseb'esar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
"Kala.u naik pasii naik, tetapi
kenaikanya sekarang sa ngat
banyak. Saya sudah liyangk'an
surat keberatan ke B(D," irng-
kapnya. &: k19
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MANAGUPURA, NusaBali
Program beasiswa ke luar

negeri tahaP kedua untuk
ieniane pendidikan SZ dan 53

sampai sekarang belum dibuka
oleh Pemerintah KabuPaten
Badunq. Dinas Pendidikan,
Kepem"udaan, dan Olahraga
(Disdikpora) masih melakukan
kaiian matang dan akan mem-

infa petuniuk lebih lanjut Pada
pimpinan.' "kami sudah menghadaP
Pak Sekda. TaPi masih harus
didiskusikan dengan berbagai
pihak. terkait' Termasuk nanti
akan dilaPorkan kePada BaPak

Bupati," ungkaP KePala Disdik-
poia Kabupaten Badung I Ketut

Wiaia Rttii.a, Senin (8/4)'
Menurut Astika, nanti bila

sudah ada Petunjuk PimPinan,
maka akan langsung diProses'
"Kalau sudah ada Petunjuk
terutama mengenai Pengang-

garan, baru berProses untuk
irogram beasiswa ke luar
nese"ti tahun 2019. Yang jelas,

tah'un ini beasiswa akan di-
berikan khusus untuk 52 dan
S3. Masing-masing kuotanYa
untuk lima orang," ungkaP
mantan kePala SMKN 1 Kuta
Selatan, tersebut.

Program beasiswa ke luar
negerilahun 2019 ini adalah
pr6gram beasiswa tahaP dua'
Ittamun, program Yang terlahir
atas usulan BuPati Badung I

Nyoman Giri Prasta ini ter-
bitas hanya untuk Program
Masister/S2 [strata DuaJ dan

Prdgram Doktor/S3 (Strata
Tieal. Sementa-ra, Program
beisiswa jenjang Strata Satu

[S1J untuk tahun ini ditiada-
kan. Meniadakan Program bea-

siswa 51 tahun 2019, bukan
tanoa sebab. Menurut Astika,
program beasiswa S1 sudah

berialan tahun 2018. PihaknYa
oeriu melakukan evaluasi atas
program tersebut sebelum
melanjutkan.

Nah, bagi Peserta Yang ter-
pilih menerima beasiswa tahaP
iua khusus untuk S2 dan 53,

seluruh biaya selama menem-
puh pendidikan bakal ditang-
gung oleh Pemkab Badung.
Masing-masing orang diang-
garkan Rp 1,1 miliar Per tahun.

Secara umum, Persyaratan
penerima Program beasiswa
3z dun S3 ke luar negeri tidak
iauh berbeda dengan Penertma
program beasiswa 51. Antara
iain harus warga Badung, Yang
dibuktikan dengan KTP dan
KK.

Kemudian, Penerima bea-
siswa bebas memilih negara
yang dituiu. SePaniang Yang'berian gkutan bersungguh-
sungguh kuliah dan setelah ta-

Sekidar men gingatkan, Pro
rm beasiswa ke luar neger

sebesar RP 50P juta Per tanu
Penerima beabiswa Pun wal
menandatangani MoU Yan
berisi setelah lulus kuliah sia
mengabdi untuk Pemerinl
Kabupaten Badung. 6 asa
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NAPIT PARIPURNA DPHD KLUNBK

Pendaoatan Daerah Capai Rp l, I Triliun
SDMARAPURA _ DPRD

Klungkung gelar RaPat Pari-
purna PenyamPaian LaPoran
Keterangan Pertanggungjawa-
ban (LKPI) Bupati Klungkung
Tahun 20lB di Gedung Sabha

Nawa Natya, DPRD Klungkung,
Senin (B/a). TerungkaP, re-
alisasi PendaPatan Daerah
(PD) 2018 caPai 97,70 Persen
dari pagu indikatif Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 20lB
sebesar RP 1,126 triliun-

Paripurna diPimPin Ketua
DPRD (lungkung I WaYan
Baru, Bupati Klungkung NYo-

man Suwirta beberkan, real-
isasi Pendapatan Daerah Pada
Tahun 20lB caPai RP I,l triliun
atau mencapai 97,70 Persen
dari pagu indika$f Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2018

sebesar Rp 1,126 triliun.
Tak mencaPai 100 Persen

lantaran realisasi PendaPatan
asli daerah (PAD) RP 186,993

miliar lebih atau 97,31 Persen
dari pagu indikatif Peruba-
han RKPD 2018 sebesar RP

19', 196 miliar Iebih. "Realisasi

LAPORAN: Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Klungkung 2019 dj 9-t
Jung SaOna Nawa Natya, Kantbr DPRD Klungkung, Senin kemarin (8/4)'

il,S
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pendapatan bersumber dari
dana perimbangan sebesar RP

669,716 miliar lebih atau lebih
rendah Rp 10,9 miliar lebih
dari pagu indikatif Perubahan
RKPD tahun 2018 sebesar RP

680,647 miliar lebih/' bebemYa.
Begitu juga dengan realisasi

belanja pada tahun anggaran
20 lB mencapai RP 1, 146 triliun
lebih atau lebih rendah sebesar

Rp 55,04 I miliar lebih dari Pagu
indikatif perubahan RKPD ta-
hun 2018. Itu lantaran realisasi
belanja langsung mencaPai RP

502,145 miliar atau 89,35 Pers-
en dari indi\atif Perubahan

RKPD tahun 2018 Yang diran-
cang sebesar RP 562,009 miliar.
"sementara realisasi belanja

tidak langsung mencapai Rp

644,691 miliar lebih atau 100,75
persen dari indikator peruba-
han RKPD Tahun 2018 yang
dirancang sebesar Rp 639,869
miliari' terangnya.

Ketua DPRD Klungkung I
'Wayan Baru apresiasi kinerja
Bupati Klungkung di 2018. Ka-
tanya, LKPf Bupati Klungkung
Tahun 2018 selain memenuhi
kewajiban konstitusi juga di-
maksudkan sebagai upaya
membangun transportasi dan
memperkuat check and bal-
ances penyelenggaraan pe-
merintah daerah oleh DPRD.
(adv/ayu/rid)
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Wakil Bupati Ketut Suiasa
Serahkan Hibah Rp 1,195 Miliar

TABANAN - Usai pemugaran
dan pembangunan beber-
apa palinggih di Pura Ulun
Desa, Banjar Adat Telengis,
Desa Bengkel, Kediri, Tabanan,
dilaksanakan Ngente g Linggih.

Ritual dihadiri Wakil Guber-
nur Bali Tjokorda Oka Artha
Ardhana Sukawati (Cok Ace),
Wakil Bupati Badung I Ke-
tut Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya, para
tokoh adat dan masyarakat
Desa Bengkel, .serta krama
dan p angemong Pura tersebut,
Senin (B/a).

Ketua panitia pembangunan
I Wayan Kandri mengatakan,
berterima kasih ke PemProv
Bali, Pemkab Badung, Pemkab
Tabanan, serta para donator
yang telah ikhlas memberikan
bantuan. Sehingga, dalam
pembayelna" P*u :utlulll
pelaksanaan upacara ini, telah
menunjukkan jati diri umat
se- dharma, untuktetap mele-
starikan seni, adat, dan agama
Hindui' ungkapnya.

Suiasa sangat mengapresiasi
masyarakat Desa Bengkel.
Sebab, telah melaksanakan
swadharmanlng agama den-
gan pembangunan pura, serta
melaksanakan upacara den-

Desa yang di-mong 60 kepala
keluarga (KK) tersebut bisa.
selesai.
Dituturkan Kandri, pem-

bangunan pura berdasarkan
rembuk kr ama, karena jumlah
pangemong kian bertambah.
Guna perluasan, diawali mem-
beli 2 hektare tanah di lokasi
pura tersebut seharga Rp 130
juta. Sementara membangun
palinggih menghabiskan Rp

900 juta. "Untuk pembangu-
nan dan penataan pura ini,
kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi Bali,
Pemkab Tabanan, dan bantu-
an BKK dari Pemkab Badung
sebesar Rp 500 Juta, serta para
donatur lainnya," ungkapnya.

. Dikatakan, pembangunan
dimulai dari 2017. Ngenteg
Linggih dimulai Februari 2019

dengan puncak karya pada

gan gotong-royong dan hati
tulus ikhlas.
Wakil Bupati Tabanan I

Komang Sanjaya pun rl:^en-
gapresiasi. Pihaknya merasa
bangga kepada warga Desa
Bengkel dapat melaksanakan
pembangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Lingih den-
gan pakedek-pakenyum.
Wagub Cok Ace menegas-

10 April mendatang. "BiaYa

upacara dan Pembangunan
menghabiskan kurang lebih RP

I miliar. Kekurangan dari biaYa

tersebut kami tutttPi dengan
urunan bersama," ielasnYa.
Wakil BuPati Badung I Ke-

tut Suiasa mengatakan, Prin-
sip Badung Angelus Bhua-
na, berafii; Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali, telah
memberikan damPak Positif
bagi masyarakat Bali. "Den-
gan pepbangunan Pura dan

kan, yadnya merupakan tang-
gung jawab bersama sebagai
umat Hindu kepada Hyang
Parama Wisesa.
Sebelum melaksanakan

persembahyangan .bersama,

secara simbolis Wabup Suiasa
menyerahkan hibah Rp 1,195
miliar lebih dan secara pribadi
mepuninPp 5 juta" diterima pani-
tiapembangunan (adv/durl/dlo)
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Anggarkan Rp 290 Juta untuk 30 Dewant
j

# pe*m${afu Serfr ffiPffiffi ffims?m Fssrsxmfuak€* S*fumgmfr Smsm F*mgmfodnmn 
i

B/IMGLI, IRIBIII| BALI -Je- wan Perwakilan Rakyat Da- ungkapnya, Senin (8/4). 
llang berakhirnya masa peng- Sekretaris Dewan, Anak erah (DPRD). Pembagian dana purl

abdtan anggota DPRD Bangli Agung Gde Panji Awataraya- "Aturan tersebut kemu- nabakti ini hanya diberikarl
periode 2Ol4-2O19, Pemkab na menyebutkan, pengang- dian dijabarkan dalam Per- sekali. Pembagian besarad
Bangli menganggarkan Rp garan uangjasa pengabdian aturan Daerah (Perda) No 8 uangjasa pengabdian, sesua{
290jutaunhrk30 anggotade- ini telah sesuai dengan Per- Tahun 2017. Karena sudah dengan masa bakti pimpinari
wan. Anggaran yang disebut aturan Pemerintah (PP) No ada payung hukumnya, serta anggota DPRD. Sepert{
danapumabaktiininantinya 18Tahun20lTtentangHak kami berani menganggar- masabaktikurangdariataq
dtberikan kepada seluruh Keuangan dan Administrasi kan uang jasa pengabdian sampai dengan satu tahun,
anggota dewan sebagai jasa Pimpinan dah Anggota De- dalam APBD rahun 201e," 

il?r:irlfi.:tr #ls,Jil1
lan uang representasi.

Sedangkan untuk masal
bakfl sampai lima tahun, di"l
berlkan uang jasa pengabdll
an sebesar lima bulan ataul
pating banyak enam bulanl
uang representasi. Gungl
Panji mengatakan, uang re-l
presentasi anggota dewar{
pada pertode ini lebih besarl
dibandingkan dengan pel
rtode sebelumnya. Sepert{
uang representast bagf kel
tua DPRD yaknl Rp 2,1Juta,l
wakll ketua Rp 1,6 Juta, dar{
anggota sebesar Rp I,5 Juta' I

"Dengan demlldan,untukl
ketua DPRD Bangl nanflnyal
akan menerlma RP 12,6Juta,l
wakil ketua Rp l0 Juta, dad
anggota Rp 9,4 Juta. Untukl
anggota yang mendapatkar{

Jumlah seklan (RP 9,4 Juta)l
hanya sebanyak 26 orang'f
Sedangkan satu orang ang-l
gota dewan hanya menda-{
patkan uangJasa pengabdianf

satu bulan uang rePresentas{
sebesar Rp 1,5 Juta men$-l
ngat yang bersangfutan me-l
rupakan PAW dari almarhumi'
I Made Bawa,l paparnya' 

I

"Uang Jasa pengabdtan tni{

akan kaml catrkan setelahil
masa bakti anggota dewanj
berakhir, yakni bulan Agus-l
tud 2019 nanti. Sementaral
sisa dari anggaran uangjasal
pengabdian itu sudah tentu,
ldta akan kembalikan ke kasl
daerah," tandasnya. (mcr) I
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Perekonomian MasYarakat
Semakin Timpang

r Pemkab Klungkung Geniot Sektor UMKM dan

Pertaniam
BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta mem-

bacakan Laporan Keterangan Pertanggunga-
waban (LKPj), di hadapan dewan dalam rapat
paripurna yangdigelar, Senin (8/4)' Ada bebe-

rapa hal yang menjadi point penting yang di-

sanpaikan Suwirta, yakni perekonomian ma-

syarakat Klungkung yang semakin timpang'
s'eningga ke depannya pemerintah akan lebih

menggenjot sektor UMKM serta pertanian'

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua

DPRD Klungkung lWayan Baru dan dihadiri
18 anggota dewan. Serta dihadiri Bupati Nyo-

man Suwirta dan jajalannya' Dalam paripur-
' na tersebut, Suwirta menyampaikan secara

umum kondisi perekonornian di Kabupaten

Klungkung menunjukkan perkembangan pG

sitif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi pacla

2017 mencapai 5,34 persen' di atas pertum-

buhan ekonomi nasional yang sebesar 5'07
persen.

"Titik' puncak dari pertumbuhan ekonomi

ini, memang tdak setinggi di tahun 2QL6yang
mencapai 6,02 persen' Perekonomian Klung-

kung di tahun 2016, melesat lantaran sektor
pariwisata," jelasnya.

Kondisi ini ternyata juga berdampak pada

gini ratio (ketimpangan) antara penduduk

miskin dengan kaya di Klungkung yang sema-

kin lebar. Hal ini lcrena sektor pariwisata bi-

a$nya digerakkan para pemodal' sementara
sektor pendukung. utama,seperti pertanian di-

kalahkan oleh sektor Bariwisata'
"Kami akan terus genjot sektor UMKM

dan pertanian. Perekonomian warga tidak
boleh terlalu senjang, seperti saat ini," te-
gas Suwirta.

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan
daerah pada tahun anggaran 2018, Suwir-

ta memaparkan, realisasi pendapatan daerah
pada 2018 sebesar Rp1,100 triliun atau men-

capai 97,70 persen.
Sumber pendapatan dari dana perimbang-

an belum mencapai target. Yang mana pene-

rimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pa-

jak hanya terealisasi Rp 18,401 miliar (84'47

TRIBUN BALYEKA MITA SUPUTRA

persen). Demikian juga dengan dana aioka-

si khusus yang terealisasi Rp 120'943 miliai
dari pagu Rp 128,491 miliar atau hanya.ter'
capai 94,13 persen. Sedangkan untuk reali'
asi belanja pada tahun anggaran 2018 men-

capai Rp 1,146 triliun atau lebih r€ndah Rp

55,041 miliar dari pagu indikatif RKPD tahun
20L8.

Realisasi pendapatan daerah ini bersum-

ber dari realisasi Pendapatan Asli Daeiah
(PAD) Rp 186,993 miliar atau 97'31 persen

dari pagu indikatif perubahan RKPDtahun
2018 yang ditetapkan Rp L92,t66 Miliar. Di

samping itu, realisasi pendapatan yang ber-

sumber dari dana perimbangan Rp 669'716
miliar, lebih rendah Rp 10,931 miliar dari
pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018
Rp 680,647 miliar.

Terkait realisasi pembangunan' Bupa-

ti Suwirta menyampaikan, sepanjang 2018
sudah dituntaskan rehabilitasi jalan sepan-
jang 29,60 km, pembangunan gedung In-

stalansi Bedah Sentral (lBS) Rp 19,951 Mi-

liar, pembangunan enam unit pasar' serta
pembangunan 80 unit bedah rumah dan 47

unit rehab rumah.
Pada rapat paripurna itu diserahkan LKPJ

ke Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru'
(advlmlt)
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Rehab 7 SD Habiskan

Rp 2,6 Miliai'
Dli'lAS Pendidikan Kota Den-
pasar menganggarkan RP 2'6
miliar untuk rehab tujuh Se-
kolah Dasar (SD) di Kota Den-
pasar.

"Untuk yang kelanjutan Per-
baikan tahun 2018 kemarin'
kami kebut dan rencanakan
selesai sebelum tahun ajar-
an baru. Sehingga saat tahun
ajaran baru, gedung itu sudah
terpakai, kami kejar, sehing-
ja target Mei atau Juni tun-
tas dan Juli bisa diPakai"' kata
Merta.

Untuk tahun 2019 ada tu-
juh sekolah yang direhab meli-
outi SDN 8 Sanur, SDN 6 Pena-
tih, SDN 2fon1a, SDN 15 Dauh
Puri, SDN 14 Pedungan, SDN
27 Pemecutan, SDN 15 Peme-
cutan.

Adapun rehab ini untuk Pe-
rehaban atap sekolah. Rehab
tahun 2019 dengan an*gat-
an Rp 2,636 miliar ini akan

dimulai bulan Mei 2019 dan
ditargetkan tuntas Pada SeP-
tember 2019. Dana ini ber-
sumber dari APBD Kota Den-
oasar 2019.1

"Nilai rehaPnYa nanti tergan-
tung kebutuhan di sekolah ma-

sing-masing. Konsultan Yang
mengerjakan. Kita a ngelarakan
dana segitu, kita mohon ke
konsultan sebelum buat gam-
bar atau DED agar ke sekolah
dulu, tanya kepala sekolahnYa
apa yang diperlukan. Sekolah
yang tentukan bagaimana,"
katanya.

Selain rehab atap, juga ada
pembangunan Padmasana
di dua sekolah yakni SDN 22
Dauh Puri, dan SDN 16 Peme-
cutan. Juga Perbaikan tem-
bok penyengkerdi SDN 11 Pe-
guyangan, SDN 8 Pemecutan,
SDN 6 Sesetan, SDN 17 Kesi-
man, SDN 18 Dangin Puri, dan
SDN 4 Peguyangan. (ruP)
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Atas Kenaikan Tarif PBB P2

Kaj i Keberatan
Wajib Pnja

Singaraja (Bali Post) - - :
Rlanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Ban-gunan Pedesaan

Perkotaan (PBB P2) itu memicu k'eberatan paraWajib Pajqk (WP)
di Buleleng. Itti karena dampak penyesuaian tarif yan_g mulai ber-
laku 2019 ltu, membuat kewajiban W? 5adi membengkak diband-
ingkan tahun sebelumnya.

Atas kondisi ini, Badan Keuangan ' Bahkan keberatan itu mulai dikaji
Daerah (BKD) Buleleng mempersi- tim dan dilaporkan-kepada Bupati
lakan WP melaporkan keberatannya. Buleleng Putu Agus Suradnyana'
Kalau keberatan wP itu masuk akal, "setelah saya ditugaskan di BKD,
maka pihak BKD dipastikan akan Senin (8/4) ha{ini kami akan meng-
pengu":angatr psg .p2 sampai seten- kaji keberatan wP terhadap kenaikan
iah-dari t6tal tagihan pajak itu. PBB P2. Saya masih mempelajari" 

Pelaksana Tugas (PI[.) Kepala BKD karena ini dilaksanakan oleh pejabat
Buleleng Gede Suyasa, Minggu (7/4). sebelu1nya," katanya. --kemarin'mengatai<an,setelahSurat Birokrat asal Desa/Kecamatan
Pemberitahuan Pajak Terhutang Tejakula itu menambahkan, kajian
(SPPD dicetak dan didistribusikan. atas keberatan itu akan dilaporkan
Sejauh ini BKD sudah menyosialisa- kepada Bupati. Kalau berdasarkan
sikan kepada wP untuk mencermati perhitungan te\1is dau nertirn-bangan
dokumen pajak yang diterima. Dari penting,Bupatibisasajamemberikan
cara itu WP- me-andang nilai paja- pengurangan pajak. Tentu saja, kepu-
knya tidak masuk akal. Nilai kenai- tusan pimpinan berdasarkan grade
kannva benar-benar memberatkan. yang'sudah ditentukan. sehingga
"WP Lami persilakan mengajukan dari keberatan yqng diaju\an akan
keberatan dit.rinkrtr kepadh BKD," ditindaklanjuti. selainmasalahteknis
pinta Gede Suyasa. penghitung-q-n' b.isa saja pengurangan

Namun sejauh ini, memang pihak pajak itu diberikan dengan pertim-
wp relatif banyak yang ke6eiatan bangan kemampuan wP melunaei"
dengan kenaikan tarif PBB P2 itu. kewajibanya' '

"Nanti akan ada penetaPan PimPi
nan di daerah. Yang pasti keberatan
ini akan ditindakanjuti berdasarkan
grade fasing-masing dan juga per=
timbangan teknis lainnya," jelasnya.

' Seperti diberitakan sebelumnYa,
tahun'2018 lalu pemerirrtah meny-
empurnakan penetapan tarif PBB
P2 bersama DPRD Buleleng. Setelah
dilakukan pembahasan secara.alot,
penyempurnaan tarif itu disepakati
mulai berlaku tahun ini. Berdasarkan
Peraturan Bupati (Perbup), tarif PBB
P2 itu dihitung berdasarkan zona dan
perkembangan harga tanah terbaru'
Dari sekian banyak zona, penghitun-
gan nilai pajak berdasarkan zona
objek pajak di jalan protokol, jalan
desa, kawasan pariwisata, dan masih
banyak zona lainnya.

Menyusul penyempurnaan itu,
SPPT tahun 2019 sudah dicetak.
Bahkan sudah didistribusikan kepada
para WP di Bali Utara. HasilnYa, WP
mulai mengajukan keberatan ter-
hadap penetapan PBB P2 Yang telah
disepurnakan itu. Ini karena, perkem-
bangan harga tanah menyebabkan
pajak yang wajib dilunasi jadi nilainya

- bertambah; dibandingkan beberapa
tahun sebelumnya. (kmb38)
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Bangunlembatan'
Bongkar Plang Penginapan

AMLAPUM, NusaBali
Warga Desa Purwakerthi, Ke-

camatan Abang, Karangasem
ramai-ramai membongkar plang
nama penginapan di Banjar Bi-
aslantang Kalex, Desa Purwak-
erti, Minggu (7/4). Tujuan pem-
bongkaran untuk memperlancar
pembangunan iembatan meng-
hubungkan dari pusat Desa Pur-
wakerthi ke Tukad Liki dan jalur
itu juga tembus ke Desa Labasari,
KecamatanAbang.

Sebelum membongkar plang
dengan tinggi sekitar 1,5 meter
dan lebar 1 meter, terlebih dahulu
krama Desa Purwakerthi meng-
gelar paruman. Membicarakan
membongkar plang salah satu pen-
ginapan milik I Ketut Dauh. Dalam
paruman I Ketut Dawh merelakan

irlang penginapanirya dibongkar
karena mencolok ke jalan raYa,

Atas dasar kesepakatan itulah
warga melakukan pembongkaran
dikoordinasikan Perbekel Desa
Purwakerthi, I Nengah Karyawan.

Nengah Karyawan menam-
bahlen, pembangunan jembatan

Warga Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem. membongkar
plang penginapan, Minggu (7/4).

segera direalisasikan tahun ang-
garan 2019 dan dari APBD Ka-
bupaten Karangasem dengan
paniang jembatan 12 meter dan
lebar 6 mete4, Sehingga nantinya
memudahkan warga melintas
di Tukad Liki. Selama ini warga
melintas mesti menyusuri sungai
dengan adanya jembatan, tidak
akan pernah khawatir walau di
musim huian. Bangunan jem-

a?hL s-o\g

batan berbiaya Rp 2,4 miliar.
Pembangunan itu satu Paket

dengan pengaspalan jalan melasti
dari Desa Purwakerthi ke Pantai
Amed. "lkmi mengapresiasi du-
kungan maqrarakat untuk kelan-
caran pembangunan di desa, teru-
tama pemilik plang penginapan,
setelah kami beri penjelasan dan
merelakan dilakukan pembong-
karanj'tambahnya 6 k16
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SETTANAPURA.TNIBUN
BALI- Ketut Sumeria (50)

sedang melabuhkan sam-
Dannva di pesisir Pulau Ce-

nrtrga", vrngg" (7/41. seje-

nak kemudian warga asal
CenlnAan itu lartas duduk dl
pestst pantai berpaslr Putlh
di sekitar Jembatan Kuning.
Ia s€mpat menunjukkan run-
tuhan tanggul Yang roboh.

"lnformasinya Peslslr tnl
mau dibangun tanggul oleh
pemertntah, taPi belum tere-

alisast," uJa.r!lya..
la berharaP Pemeflntah

daPat seg€ra membangun
tanggul di lokasl ttu agar P€-

sisll tjdak kunjung tergerus

abrasi. Terlebih Pesislr di se-

ldtar Jembatan Kuntng men-

Jadi aks€s Pentlng bagt wa4a
untuk melabuhkan lukung-
lukung, termasuk boat kecil- 

:SebenamYa tni sudah ada

tanggul sebelumnya. TaPi
rusak. Semoga Yang rusak
ini bisa dibangun kembali,"

Jelasnya.
Pemkab Klungkung me-

mang telah berencana mem-
bargun tanggul Wltuk meng-
antlslpasi abrasl di Pesistr
Cenlngan, tePatnya di Pesisir
sekitar Jembatan Kunlng
Jika tanggul tldak kunjung
dtbangun. dikhawatlrkan alr
laut akan mengilds Peslstr
pantai berPasf PuUh lnl

Plt Kadis PU Klungkung.
Nyoman Susanta menjelas-
kan, perencanaan untur
pembuatan tanggul tersebut
ielah dlbuat tahun 2017 sl-

lam. Namun htngga saat inl
tanggul ltu belum terealisasi
karena mlldrnnya anggara!.

Tanggul dl Pesislr Pulau
Cenlngan irf rencananya ol-
bangui sePanJang 26 meter

Tidak Ada
PLT Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat

KluMkung, I Nyoman Susanta menjelaskan' ta-

hun ,olginitidak ada anggaran penangan-

an aOrasi Oarl gatarWilayah Sungai (BWS) Bali-

Penida.
Pihaknya telah mengajukan permohonan un-

tuf pinanganan lZ,Z47 kilometer garis pantai

dengan anggann seldtar RP

500 Juta. Terlebih BuPati
Suwirta memlliki rencana
untuk melakukan Penataan
terhadap Pestsir di s€kltar
Jembatan Kuning Yang te-
lah menjadt ikon h au Lem-
bongan-Ceningan.

"Semoga tahun 2020 tang-
gul tnl bisa terealisasi. Pem-

buatan tanggul memang
membutuhkan dana Yang
tldak sedlldt. Per metemYa'

bisa mencapai RP 20 Juta'"
ungkap Nyoman Susanta.

B€rdasarkan data terakhlr
Dlnas PU Klungkung, saat
lni peslslr Klungkung Yang
rawan abrasl PanJangnya
seldtar 25,77 km. Dart Jum-
lah itu, ada sekltar 13'523
ktlometer yang telah b€rhasl
ditanoani. Sementara slsa-
nya 

""lot"r 
12,247 ldlometer

qarts pantai rawan abrasl dl
i"Uup"ten Klulgkung akan

dttanganl secara bertahaP.
Sekitar 6,5 ldlometer Pesl-
str abrast ada dl Klungkung
daratan dan seldtar 5,75 ld-

lometer ada di Nusa Penida'

"Tahun tnl saja kami
menganggarkan PerEnganan
abrasl selumlah RP 2 millar
dan dtfokuskan dt BanJar Ku-
tapang, Desa Batununggul
I(aml perldrakan anggaran
Itu da;at tertanganl sekttar
l0O m;ter." |.mgkaPnya. (Dlt)

Anggaran Penanganan
rawsn abrasiyang ada dl Klungkung'-'Kamltldai 

tahu apa penlebabnya Untuk

tarAet penanganan abrasi, tentu kami harus ll-

hairenstra BwS Bali-Penida, karena menyangr

kut kewenanEian. Tetapi kamijuga memasangdl

;;;stra dinas-tiap tahun 1oo meter sampaita-

hun 2023," ungfiapnya. (mlt)



Sub Bagian Humas clan Tata Usaha BFI( Rl Perwal<i!an Provinsi Bali

**gtg\jw:t)' Baft,m Irnst

Program Internet Desa Gratis
Dianggarkan Rp 2,I Miliar

Tabanan (Bali Post) -
Pemprov BaIi berencana memasang

jaringan internet (wifi) di seluruh desa
adat, puskesmas dan objek wisata yang
dananya bersumber dari BKK 2019.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali,
Kabupaten Tabanan mendapatkan ang-
garan paling banyak yakni Rp 2,1 4iliar
lebih. Anggaran tersebut rencananya
digunakan untuk program ipternet gratis
di 393 titik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten
Tabanan Drs. Made Agus Harta Wiguna
menyampaikan, dana dari.provinsi di-
manfaatkan untuk menyewa bqndwith
untuk meng-couer seluruh 349 ddsa pak-
raman, 20 puskesmas dan 10 objek wisata
di Tabanan. "Ada juknis yang mengatur
hal itu dan sudah ditentukan lokasinya
sebanyak 393 di seluruhTabanan," ung-
kap Agus, Minggu (7/4) kemarin.

Program ini akan'sesrra direalisasi-
kan. Salah satunya dehgaF pemilihan
penyediq melalui e-katalog. S€mentara
untuk keberlanjutan progmm ini, Pem-
kab Tabanan telah mengSsulkan BKK
provinsi untuk tahun anggaran 2020.

Sebelumnya, Gubernqr Bali Wayan
Koster menerangkan, peforasangan wifi
gratis nantinya ahn dikemas dalam
iatu aplikadi bali Emaft Island. Tahap
pertama menyasat' desa adat, destinasi
wisata, dan puskesmas. Selanjutnya akan
menyasar sekolah, kampus, permukiman
padat dan sebagainya, (knd'z8)Drs. Made Agus Horta Wiguna
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Ikuti 26 Materi PKB,'

Denpasar Siapkan

Rp 3,5 Miliar /
DENPASAR, NusaBali

Pesta Kesenian Bali [PKB) memasuki pelaksa-
naan ke-41. Kabupaten/kota mulai menyiapkan
jumlah kesenian yang akan ditampilkan. Seperti
Pemerintah Kota Denpasar yang tahun ini akan
mengikuti sebanyak 26 mat6ri dengan anggaran
sebesar Rp3,5 Miliar.

PKB ke-41 yang mengambil tema'Bayu Pramana:
Memuliakan Sumber Daya Angin'rencananya akan
digelar L5 Juni sampai 13 Juli 2019. Kepala Dinas
Kebudayaan Kota Denpasal IGN Bagus Mataram
menjelaskan, materi yang akan diikuti pawai, parade,
lomba, pagelaran, workshop, pameran, dan sarase-
han. Dari 26 materi yang akan diikuti, akan meli-
batkan sekitar 3.000 orang baik seniman maupun
crew pembantu. "Kami sudah melakukan berbagai
persiapan mulai dari penunjukan duta serta finalisasi
materi yang akan dibawakan," ungkapnya.

Salah satu kesenian yang akan pentas mewakili
Kota Denpasar adalah fanger Kedaton Sumerta.
Kesenian yang ada di Banlar Kedaton, Kelura-
han Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur ini
mendapat pembinaan dari tim provinsi Bali.

Koordinator f anger Kedaton, Made Sudiatmika
mengatakan, Janger Kedaton sedianya akan tampil
pada 23 funi mendatang di Panggung Ksirarnawa
Taman Budaya Den!asar. 1'Pada penampilan nanti
di ajang PKB, kami aka4 menampilkan fanger
Melampan, dengan mengangkat cerita 'Hanuman.
Kecangkik," ucapnya.

Keberadaan Janger Kedaton tersebut tidak lepas
dari sejarahnya sebagai Janger Sesungsungan
krama Banlar Kedaton. Konon, Jangen Sesung-
sungan ini sudah ada sejak tahun 1906 dan tetap
lestari hingga sekarang. Janger KEdaton selama
ini juga sudah beberapa kali tampil di ajang PKB'
"Kami melibatkan 25 orang penabuh, dan 32 orang
penari. Yang kami libatkan di sini seluruhnya gen-
erasi muda Banjar Kedaton," imbuhnya.

Kadis Mataram berharap, ajang PKB ini bisa di-
manfaatkan oleh insan seni Kota Denpasar sebagai
ajang apresiasi seni dan kebudayaan Bali. Tidak
hanya karena dipercaya menjadi wakil Kota Den'
pasa; namun lebih dari itu, ajang PKB dapatdijadikan
sebagai kesadaran manusia Bali untuk menjaga seni
budayanya mulai dari diri sendiri. "Pemilihan duta
kesenian di Kota Denpasar selalu digilir di empat
kecamatan. Karena itu kami berharap bisa maksimal
hasilnya," tandas 14x13126.6 ind
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kembali. Hasil evaluasi itu akan
disampaikan kepada Bupati un-
tuk dibuatkan ketetapan yang
baru. "Nanti akan ada peneta-
pan oleh pimpinan di daerah.
Yang pasti keberatan ini akan
ditindakanjuti berdasarkan
grade masing-masing, dan per-
timbangan teknis lain," ielasnya.

Sebelumnya, Kepala Bi-
dang (Kabid) Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah, BKD
Buleleng, Ni Nyoman Sukadani
menyatakan, penyesuaian tar-
iff NJOP itu akan berdampak
adanya kenaikan PBB P2. "Bagi
pemilik lahan hektaran, tentu
kenaikannya akan.terasa, ka-
rena pengenaan tariff Nf OP-nya
sudah berbeda. Tapi kalau yang
punya tanah misalnya 2 are,
paling kenaikannya hanya Rp
5.000i katanya.

Sukadani menyebut, pihakn-
ya tetap memberikan kesempa-
tan kepada WP untuk mengaju-
kan keberatan terhadap peny-
ensuaian tariff PBB tahun ini.
Hanya saja, keberatan tersebut
diajukan sebelum SPPT jatuh
tempo tanggal 30 September
20L9, maka keberatan atas ke-
naikan PBB tidak akan dilayani.
"Sekarang ini, kami kan sudah
mendistribusikan SPPT, nah
kalau memang nanti ada yang
keberatan silakan ajukan, jadi
kami berikan waktu sampai
6 bulan. Tetap kalau kebera-
tannya lewat dari tangal 30
September; kami tidak terima,
karena kami anggap tariff PBB
itu sudah dapat diterima,"
jelasnya.6 kl9

Sgnu,, 8, ARf\,
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PenyesuaianNIOP
Menuai Protes /

* Kenaikan PBB Dianggap Tinggi
Kenaikan diprotes

karena naik
berlipat-lipat. Dari
bayar Rp 300 ribu
menjadi Rp 1 juta.
Bahkan ada yang

dari Rp 3,8 juta
ditagih Rp 12juta.

SINGAMJA, NusaBali
Penyesuaian nilai jual objek

pajak INJOP) atas pajak bunti
dan bangunan perdesaan dan
perkotaan IPBB PZJ, mulai
menuai protes. Pemilik tanah
selaku wajib pajak IWPJ pun
telah melayangkan surat keber-
atan ke kantor Badan Keuangan
Daerah [BKD) di Jalan Ngurah
Rai Singaraja.

Penyesuaian tarif NJOP
tersebut merupakan tindak.
lanjut dari perubahan Perda
Nomor 5 Tahun 20L3, tentang
PBB P2. Dalam penyesuaian
itu, Pemkab Buleleng melalui
Badan Keuangan Daerah (BKD),
telah menyewa tim aPPraisal
menghitung perubahan tariff
NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian
tarif tersebut mulai diberlaku-
kan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng me-
nyebut, jumlah SPPT yang di-
cetak di tahun 2019 sebanyak
178.000 lembar. Jumlah terse-
but telah didistribusikan ke
masing-masing unit pelaksana

teknis (UPT) di masing-masing
kecamatan, untuk diteruskan ke
masing-masing WP. Nah sete-
lah SPPT tersebar, WP mulai
keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup tinggi.

Seorang warga mengaku,
memiliki lahan seluas t hek-
tare, dulunya hanya bayar
pajak sebesar Rp 300.000,
tetapi sekarang naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yang du-
lunya hanya membayar sebesar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
"Kalau naik pasti naik, tetapi
kenaikanya sekarang sangat
banyak. Saya sudah layangkan
surat keberatan ke BKD,I' ung-
kapnya.

Sementara, Asisten Admin-
istrasi Umum Setda Kabupaten
Buleleng, Gede Suyasa selaku
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
BKD Buleleng Minggu U /a),
tidak menampik sudah ada WP
yang mengajukan keberatan
terkait dengan pemberlakuan
tariff NJOP yang baru. Karena
itu, pihaknya akan mengkaji
kembali kenaikan tarif terse-
but. "Saya kan baru di BKD,

1 jadi memang ada yang sudah
' melayangkan keberatan. Besok

[Senin, hari ini,Red), kami akan
bahas dan mengkajinya," ka-
tanya.

Menurut birokrat asal Desa/
Kecamatan Telakula ini, masih
dimungkinkan adanya perbai-
kan tarif. Karena itu, terhadap
keberatan yang sudah masuk,
pihaknya akan mengevaluasi
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Pe@lnadiatorGammahril
Rp 156 Miliar di Buleleng Disetuiui Pusat

SINCARAJA, NusaBali
Tim Terpadu Kabupaten Buleleng sudah

mengirimkan proposal untuk pembangunan
Irradiator Gamma (perangkat untuk pengawet
dan menjaga kualitas hasil pertanian) ke pusat.
Proposal senilai Rp 156 miliar yang diajukan
ke Badan Perencananaan Pembangunan Nasi-
onal (Bappenas) ini pun telah disetujui pusat.

Tim Terpadu yang dikoordinasikan Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah, Penelitian
dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bule-
leng bersama Dinas Pertanian Buleleng, Dinas
Perindustria & Perdagangan (.Disperindag)
Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM, Dina3
Perikanan Buleleng, dan Dinas Lingkungan
Hidup Buleleng inisudah sempat iudie-nsi
dengan pejabat pusat. Menurut Plt Kadis
Pertanian Buleleng, I Made Sumiarta, rencana
pembangunan Irradiator Gamma sudah men-
dapatkan persetuj uan pusat.

i
Nantinya, lrradiator Gamma

akan dibangun di atas lahan
seluas 22 haktera di Desa Pa-
tas, Kecamatan Gerokgak, Bu-
leleng. Lahan tersebut meru-
pakan milik Pemprov Bali,
yang saat ini masih digunak-
an sebagai areal Balai Benih
Gerokgak.. "Lahan Pemprov
Bali di Desa Patas ini sudah
mendapat persetujuan dari
Gubernur [Wayan Koster) un-
tuk pembangunan Irradiator
Gamma," ungkap Made Sumi-
arta di Singaraja, Minggu (7 / 4).

Desa Partas sendiri dipi-
lih sebagai lokasi proyek Ir-
radiasi Gamma, karena desa
yang berada di Buleleng Barat
tersebut sudah dirancang Bu-
pati Putu Agus Suradnyana
untuk dikembangkan menjadi
kawasan terpadu. Selain itu,
Desa Patas juga dekat dengan
Pelabuhan Celukan Bawang
di Desa Celukan Bawang Ke-
camatan Gerokgak, hingga
memudahkan akses peneri-
maan dan pengiriman hasil'
pengawetan,

Made Sumiarta berharap
rencana proyek Irradiator
Gamma ini sudah direalisasi-

kan tahun 2020 mendatang.
Irradiator Gamma ini meru-
pakan proyek besar untuk
mengangkat hasil pertanian,
peternakan, dan olaharan pan-
gan di Buleleng, untuk diko-
mersialkan.

Menurut Sumiarta, proses
pengawetan yang masuk ke
gudang Irradiator Gamma di-
pastikan akan berjumlah besar.
Tak menuh.rp kemungfuinan buall
sayur, gading dan bahan olahan
lainnya dari luar Bali dapat masuk
dan diawetkan dengan proses
penyinaran alat di lrradiator
Gamma, sehingga bisa tahan
lebih lama sekitar 2-3 bulan.

"Proyek Irradiator Gamma
ini skupnya besar. Tidak hanya
Bali, tetapi buah dan produk
pertanian, daging dan olahan
dari fawa Timur, NTB, dan
NTT bisa masuk ke sini. Di
Indonesia saat ini baru ada
dua, masing-masing di Serpong
(fawa Barat) dan fogjakarta "
papar Sumiarta.

Disebutkan, Irradiator
Gamgra di Buleleng nantinya
akan dikelola oleh Perusahaan
Daerah (Perusda), sehingga
pemanfaatkan industri terse-
but dapat bekerjasama de-
ngan petani dan perusahan-

Eusonhung ke f,ol-l 5 Kolon I

perusahan yang bergerak di
bidangnya.

Sementara itu, Pemprov
Bali juga mendukung penuh
proyek Irradiator Gamma di
Desa Patas ini. Pemprov Bali
tengah memikirkan skema
pembiayaan pembangunan
Irradiasi Gamma yang menca-
pai Rp 156 miliar tersebu.

Dukungan Pemprov Bali
terhadap rencana Pemkab
Buleleng membangun Irradia-
tor Gamma tersebut disam-
paikan Gubernur Koster saat
bertatap muka dengan seluruh
komponen masyarakat Bule-
leng di Gedung Kesenian Gde
Manik, falan Udayana Singa-
raja, 77 Maret 2019 lalu, yang
dihadiri langsung perangkat
desa adat dan para Perbekel
se-Buleleng, serta perwakilan
guru dan tokoh masyarakat.

Gubernur Koster mem-
perkirakan pembangunan Irra-
diator Gamma menghabiskan
dana sebesar Rp 156 miliar.
Irradiator Gamma tersebut
ditargetkan sudah dibangun
paling lambat tahun 2020
mendatang. "Sekarang saya
sedang pikirkan skema pem-
biayaannya. Tapi, dari Pemkab
Buleleng sudah mengusulkan

dana ke Kementeriai Perta-
nian. Saya rasa kalau dananya
sebesar Rp 156 miliar, pasti
ada jalan keluarnya. Sedang
saya pikirkan ini untukkepent-
ingan petanian di Bali," tandas
Koster dalam simakrama yang
dihadiri pula Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana saat itu.

Menurut Koster, program
pembangunan Irrad'iator
Gamma tersebut sangat tepat,
karena dapat meningkatkan
kualitas hasil pertanian di Bali.
Apalagi, kini seluruh hotel di
Bali diwaiibkan menyajikan
buah-buahan hasil pertanian
lokal Bali.

Sedangkan Bupati Agus
Suradnyana menyatakan ham-
pir 70 persen hasil pertanian
berupa buah-buahan di Bali
berasal dari Buleleng. Kare-
nanya, keberadaan Irraditor
Gamma tersebut dapat meng-
gairahkan sektor pertanian di
Buleleng dan Bali umumnya.
"Dengan alat Irraditor Gamma
ini, buah mangga akan mampu
bertahan selama 3 bulan. Iam-
bu kristal kalau masuk hotel
ada bintik Ialatnya, tamu tidak
akan mau memakan. Tapi,
dengan alat ini, semua akan
hilang," katanya. erk23

Plt Kadis Pertanian Bulelenq, Made Sumiarta.
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Pembaruan Kontrak BIFAGagul,
* Setahun Tetap Bayar Rp 30 Juta

SINGAMIA, NusaBali
Rencana peninjauan nilai kon-

trak atas pemanfaatan Lapangan
Terbang [Lapter] LetkolWisnu di
Desa Sumberkima, Kecamatan
Gerokgak, oleh Bali Interna-
sional Fligt Academy IBIFA)
gagal terwujud. Padahal, pihak
BIFA sudah sepakat dengan nilai
kontrakyang terbaru sebesar RP

75.605.00 setahun. Kini LaPter
Letkol Wisnu hanya menghasil-
kan setresar Rp 30.000.000 seta-
hun sesuai kontrak lama.

Rencana peniniauan nilai kon-
trak itu sudah dilakukan Pemkab
Buleleng sebelum batas akhir
pembayaran sewa Maret 20L8.
Dalam peninjauan ini, Pemkab
Buleleng menunjuk Kantor Per-
bendaharaan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Singaraja
melakukan appraisal harga
atas aset tersebut. Akhirnya
muncul harga sewa sebesar Rp
75.605.000. Nilai itu pun telah
disepakati antara Pemkab den-
gan pihak BIFA.

Namun, sampai saat ini kon-
trak terbaru itu tidak kunjung
bisa ditandatangani, lantaran
aset di Lapter Letkol Wisnu iuga
milik Pemprov Bali. Kala itu,
Pemprov ingin dalam kontrak
tersebut dilibatkan. Hanya sa.ja,
Pemprov Bali masih melakukan
pengukuran lahan untuk me-
mastikan luas lahan di Lapter
Letkol Wisnu.

Dulunya Pemkab Buleleng
membangun Lapter di atas
lahan Pernprov Bali, atas re-

komendasi dan persetuiuan
Gubernur Bali, kala itu Dewa
Made Beratha pada tahun 2000
silam. Mulai dari landasan
pacu sepanjang 900 meter
dengan lebar 60 metel pagat
menara air traffic control, serta
beberapa bangunan lainnya.
Fasilitas itu kemudian disewa
oleh sekolah penerbang Bali
International Flight Academy
IBIFA) sejak tahun 2008, den-
gan nilai sewa sebesar Rp 30
juta setahun.

"lkmi masih menunggu pihak
Pemprov Bali, kemungkinan
nantinya kerjasama itu melibat-
kan tiga pihak, Pemkab Buleleng
Pemprov Bali dan BIFA. Tetapi
Pemprov Bali saat ini masih
membuatkan status hokum [Ser-

tifikat, Red) dari lahan itu. Kami
belum tahu perkembangannya,"
terang Kepala Dinas Perhubun-
gan [Kadishub) Kabupaten Bule-
leng, Gede Gunawan Ap, Minggu
(7 /4)

Disinggung masalah nilai
kontrak? Kadishub Gunawan
Ap menyatakan, sewa kontrak
pemanfaatan Lapter Letkol
Wisnu oleh BIFA masih berlaku
kontrak yang lama. Dimana
pihak BIFA tetap membayar
sewa kontrak sebesar Rp 30
juta. "Karena belum tandata-
ngan, jadi masih berlaku kon-
trakyang lama. Dan BIFA sudah
membayar sewa sebesar Rp 30
juta. Kalau tidak salah Maret
2019 sudah dibayar sewanya
itu," ular Gurtawan. r6i kl9
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PKBBp 3,5M
Ikuti 26'Materi, pasar, IGN Bagus lV{ataram saat dikon-

iirmasi, Minggu (zia) mengungkaP-
kan, total anggaran PKB ke-41 untuk
Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar. "Ya,

kalau nggaran secara keseluruharl lebih
kurang RP 3,5 miliari' kata Mataram'
Lanjutnya, Denpasar mengikuti 26 ma-

teriyang diwajibkan Dinas Kebudayaan

Provinsi tsali selaku panitia penyelang-
gara PKts. " Denpasar sendiri sangat

siap menyambut gelaran seni tahunan

di Bali ini," ucapnya.

Semua SiaP TemPur
DBNPASAR - Dana Pesta Kesenian

Bali (PKB) di jaman pemerintahan Gu-

bernur Wayatl Koster sepertinya belat

ke kabupaten/kota.BuktinYa, dana
PKB dari provinsi hanya ratusall juta

sementara dana PKB Pemkot Denpasar

mencapai RP 3,5 miliar.
Kepala Dinas KebudaYaan Kota Den-

i

Denpasai. jula suctah .urrgui ,iap. . Sliol,,iu-"thtt' dan saiasehan' "Gelar-
^- ^l^L

-".tglt.rtiliiB,"mulaidaripenunjukan- an PKB ini agar dimanfaatkan oleh

duta serta finalisasi ,nut".i yangakan insan seni Kota Denpasar sebagai ajang

dibawakan. 
,, Kami telah siap mengi- apresiasi seni dan kebudayaan Bali,

kuti seluruh materi yang dlberikan sehingga ke depan seni' budaya serta

provinsi, sebanyak :lO maieri dengan kearifan lokal Bali dapat tetap ajeg dan

melibatkan 2.500 sampai 3000 s;i- lestari dengan tetap berpedoman pada

man. secara umum sudah siap berla- pakem-pakem seni itu sendirf' katanya.

gai,kata Mataram. untukdiketahuiPKBkei[I (al)Tahun
"Materi 

yairg dimaksud Mataram itu 2019 ini mengangkat tema pokok Ba1'tt

terbagi dufum beberapa jenis yakni Pramana yang mangandung makna

pawaf parade, Iomba, pageiaran, work- memuliakan sumber daya angin. (feb/dig

DenpasarAnggAT

: $errrn, I l\?nL, LotT
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Lima Perempuan Mantaryt
Kolektor Ditahan

ini juga kolektor di LPD
Desa Adat Kapal. Dan tera-
khir adalah Ni Luh Rai Kris- .

tianti (50) asal Lingkungan
Banjar Celuk, Kapal, yang
juga mantan kolektor di LPD
Desa Adat Kapal.

Kasipenkum dan Humas
Kejati Bali Edwin Beslar
didampingi salah satu tim
Pidsus Kejati Bali Wayan
Suardi membenarkan pi-
haknya menahan lima orang
tersangka terkait dugaan
korupsi di LPD Desa Adat
Kapal. "Ya, sudah dilakukan
tahap II di Kejari Badung.
Dan mereka langsung kami
tahan dan titipkan di Lapas
Kerobokan," kata pihak
kejaksaan. Memang, sebe-
lum mereka ditahan, dalam
dakwaan mantan Kepala
LPD Desa Kapal Drs. I Made
Ladra, nama kolektor ini
semuanya mengemuka.

Sebagaimana disampai-
kan sebelumnya di Pen-
gadilan Tipikor, dugaan
keterlibatan lima orang
perempuan kolektor ini ter-
kuak manakala LPD Desa
Adat Kapal, Badung mati
suri. Untuk itu dilakukan
verifikas,i hingga dibentuk
kongultan publik dan di-
llklkan audit. Dari sana

disimpulkan ada 11 temuan
prinsip yang menyebabkan
LPD Kapal mati suri.

Pertama, adanya pemu-
fakatan jahat pengurus LPD
Kapdl hingga menikmati
fasilitas kredit dalam jum-
Iah yang besar. Banyak
kredit LPD yang jatuh tem-
po, namun tidak dilakukan
upaya penyelamatan. Ad-
anya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor
LPD atas nama Ni Luh Rai
Kristianti Rp 8,5 miliar
dengan bunga 1%. Adanya
kredit topengan, atau kredit
atas nama (fikti0.

Selain itu, ada kredit
tempilan, pemberikan kredit
tanpa proses 5C, adanya
pemalsuan dokumen gaji
pegawai, adanya aset di-
ambil alih atau digadaikan,
terjadi potongan uang asur-
ansi, adanya kebijakan yang
merugikan LPD, beban kan-
tor dan lainnya, terdasuk
terdakwa Ladra dengan
menggunakan programer
atas nama Martinus Baha
mengubah data di LPD yang
dipimpinnya. Tak pelak,
sambung jaksa, LPD rugi
hingga Rp 15,35 miliar.
(kmb37)
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, tPost

BPI( RI Ferwal<ilan Provinsi Bali
\i, t:rl J'r,' ,{
j;'in;i$;,. ;

t''li,:l'1;1+t'

Denpasar (Bali Post) -
Seteiah menuntaskan

kasus mantan Kepala LPD
Desa Kapal Drs. I Made
Ladra (53) dengan pidana
penjara selama tiga tahun
enam bulan (3,5 tahun) dan
mengembalikan uang Rp
1.796.916.100, Kejati Bali
terus mengembangkan ka-
susnya untuk menelusuri
nama-nama lain yang ter-
libat. Bahkan, Jumat (5i4)
kemarin, tim Pidsus Kejati
Bali menahan lima orang
perempuan yang statusnya
saat itu sebagai kolektor di
LPD Kapal.

Pertama Ni Kadek Ratna
Ningsih (38) asal Banjar
Tegal, Kelurahan Kapal,
Badung. Dia adalah kolektor
(kini mantan) LPD Kapal.
Kedua adalah Ni Wayan
Suardiani (36) asal Banjar
Panglan, Kapal, yang saat
ini sebagai pegawai kontrak
di RSUD Badun$ dan sebel-
umnya juga kolektor di LPD
Desa Adat Kapal. Ketiga Ni
Made Ayu Ardianti (42) asal
Banjar Titih, KapaI. Dia
juga mantan kolektor di LPD
Desa Adat Kapal.

Lalu Ni Nyoman Sudiasih
(36) asal Banjar Lagon, Ka-
pal. Wanita tamatan SMK

Edisi
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Korupsi RP 15M
kuman 3,5 tahun Penjara dan
mengembalikan kerugian
negaia Rp 1,7 miliar, kasus
korupsi vanq menyeret man-
t"n Kupil" l"ro xdpat, Meng-
wi, Badung kembali bergulir'
Kali ini, Keiati Biili kembali
melakukan Penahanan'ter-
hadap lima kolektor Yang
semua wanita Yang diduga
ikut menileP sejumlah uang
milik Lembaga Perkreditan
Desa (LPDJ Desa Adat KaPal,
Mengwi, Bidung senilai lebih
dari Rp 15 miliar.

Linia kolekfor Yang di-
tahan,. yaitu Ni Kadek Ratna
Ningsih, 38 asal Baniar Tegal,
Kelurahan KaPal, Badung,
Ni Wayan Suardiani, 36 asal
Banjar Penaglan, KaPal (saat

Luh Rai Kristianti sejumlah
Rp 1,82 miliar dan tabungan
sukarela nasabah yang ditarik
milik I Made Sama sebesar
Rp 378 juta dan dikemba-
likkan Rp 404 juta. Namun
pengenrbalian menggunakan
tabungan fiktif. "Sehingga to-
tal yang menjadi tanggungan
Ni Kadek Ratnaningsih sebe-
sar Rp 2,22 mlliar," ujar Ed-
win. Selain itu yang meniadi
tanggung jawab kolektor Ni
Nvoman Sudiasih terkait dana
tabungan nasabah sebesar RP

400 juta. Yang menjadi tang-
gungan Wayan Suardani RP
246,3 juta, dan tanggungan' Ni
Made Ayu Arsianti sebesar RP

272,8 juta.
Seperti diketahui dugaan

keterlibatan lima orang
perempuan kolektor ini ter-
kuak saat LPD Desa Adat
Kapal mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan publik
dan dilakukan audit. Dari
sana disimpulkan ada 11
temuan prinsip Yang menye-
babkan LPD Kapal mati suri.

Pertama adanya pemufak-
atan jahat pengurus LPD Ka-
pal hingga menikmati fasilitas
kredit dalam jumlah yang be-
sar. Banyak kredit LPD yang
jatuh tempo, namun tidak di-
lakukan upaya penyelamatan.
Adanya rekayasa pemberian
kredit (window dressing)
kepada mantan kolektor LPD
atas nama Ni Luh Rai Kris-

tianti Rp 8,5 miliar dengan
bunga 1%.

Adanya kredit topengan,
atau kredit atas nama (fiktif).
Selain itu ada kredit tempilan,
pemberikan kredit tanpa
proses 5C, adanya pemal-
suan dokumen gaii pegawai,
adanva aset diambil alih atau
digadikan, teriadi potongan
uang asuransi, adanya kebi-
jakan yang merugikan LPD,
beban kantor dan lainnYa,
termasuk terdakwa Ladra
dengan menggunakan pro-
gramer atas nama Martinus
Baha mengubah data di LPD
yang dipimpinnya. HAsil au-
dit BPKP Wilayah Bali men-
emukan kerugian LPD Kapal
Rp 15,35 miliar. @ rez

|3n! -b!e
IT

LimaKolektorLP
KapdDitfiry
*'semuanya Wanita, lkut Terlibat

ini sebagai pegawai kontrak
di RSUD Badung, Ni Made AYu
Ardianti, 42Baniar Titih, Ka-
pal, Ni Nyoman Sudiasih, 36,
banjar Lagon, KaPal, Ni Luh
Rai Kristianti, 50 asal Ling-
kungan Baniar Celuk, KaPal.
"Semuanya meruPakan man-
tan kolektor di LPD KaPal,r'
tegas Kasipenkum dan Humas
Kefati Bali, Edwin Beslar di-
dampingi jaksa WaYan Suardi,
lumat [5/4).

Penahanan ini disebut-
kan setelah jaksa menerima
pelimpahan tahaP II terkait
i<asus dugaan koruPsi di
LPD Kapal. SelanjutnYa, ke-
lima tersangka ini langsung
dibawa ke Lapas Kelas IIA
Kerobokan, Kuta Utara Ba-

dung untuk menjalani Pe-
nahinan sambil menunggu
jadwal sidang di Pengadilan
Tioikor Denpasar.'Diielaskan, dalam sidang
dengan terdakwa mantan Ke-
patilPn Kapal, I Made Ladra,
keterlibatan kelima kolektor
mulai terkuak. Dugaan ket-
erlibatan lima orang Perem-
puan kolektor ini terkuak
iaat LPD Desa Adat KaPal,
Badung, mati suri. Sehingga
dilakukan verifikasi, hingga
dibentuk konsultan Publik
dan dilakukan audit.

Dalam audit ditemukan
yang meniadi tanggungan
kolektor Ni Kadek Ratnan-
ingsih antara lain temuan
dana nasabah Yang diPakai

a\b\u,
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Pendapatan Belanja Nasional
(APBNI sebesar Rp 9,2 miliar
oleh PDAM Kota Denpasar hing-
ga kini belum ielas realisasinya.
Sebab, dari kementerian hingga
saat ini belum berani memasti-
kan apakah anggaran pusat bisa
diprioritaskan ke penggantian
pipa atau tidak. Hal itu membuat
pihak PDAM kembali menunggu
keputusan pusat.

Padahal pengajuan anggaran
tersebut sudah dilakukan sejak
tahun 2017 untuk peremajaan
pipa sepanjang 5,6 kilometer. Pi-
pa-pipa tersebut membutuhkan
peremajaan karena umur pipa
sudah mencapai 50 tahun. Pada

hal, harusnya peremajaan pipa
dilakukan maksimal 30 tahun.
Hal itu membuat kekhawatiran
PDAM karena dengan umur pipa
yang sudah tua memungkinkan
kebocoran akan sering teriadi,

Direktur Utama PDAM Kota
Denpasar; IB Arsana saat dikon-
firmasi, Jumat (6/4) mengaku,
hingga saat ini dari pusat sama
sekali belum bisa memastikan
realisasi anggaran itu. Dengan ti-
dak ada kepastian itu, selain akan
mengundur peremajaan pipa
juga berdampak pada perbaikan
falan Nangka-Antasura yang
selama ini dikeluhkan warga
karena bergelombang.

-F"r.t

Anggaran dariAPBN

Belumlela$
Dengan tidak ada

kepastian selain
akan mengundur
peremajaan pipa
juga berdampak
pada perbaikan
Jalan Nangka-

Antasura.

DENPASAR. NusaBali
Anggaran pipanisasi Jalan

Nangka - Antasura Denpas-

_- ar yang diajukan ke Anggaran

, Dengan kondisi itu, pihakrya Kalau tidak begitu ya kami
berencana akan mengajukan terpaksa tetap m-enunggu darike APBD denga.n tambahan anggaran ApIiN,";elas i?iani.-
3nggaran.yang dimiliki.PDAM. Kata dia, saat ini pihaknya
Kendati dipastikan tidak men- menyarankan t up"ju O1n'"i
cuku.pi.untuk peremajaan selu- pekeljaan Umum d'an penataan
ruh, kebutuhan pipa, pihaknya Ruang (pUpR) untuk melaku_
bernarap sebetum ada rea_lisasi kan perbaikan jalan. fika tidakdari APBN, pipa yang <tipri- ditaliukan saatinl, .iry"."k"i
oritaskan.harus diganti akan kembali akan protes -karen"
dldahulukan menggunakan proses perbaikan jalan terlalu
APBD. "Rencana kedua begitu iama dengan alasair PDAM. ;i;
(mengajukan ke APBD), kalau karena beium ada realisisi, ladiad-a anggaran akan diajukan mau tidak mau pUpR kita'sa_
tahun 2020 nanti. Walaupun rankan untuk perbaikan iaji.
tid.ak mencukupi .keseluruhan Kalau menunggu peremajaan
paling tidak kita bisa lakukan kami gak t"u Li"prn tereatiias.i"
peremajaan seca - bertahap. ,imbuhnya. &, mis

b_ ls\ aolEEdisl
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Atas Kenaikan Tarif PBB P2

Kaj i Keberatan
Wajib Pnja

Singaraja (Bali Post) - - :
Rlanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Ban-gunan Pedesaan

Perkotaan (PBB P2) itu memicu k'eberatan paraWajib Pajqk (WP)
di Buleleng. Itti karena dampak penyesuaian tarif yan_g mulai ber-
laku 2019 ltu, membuat kewajiban W? 5adi membengkak diband-
ingkan tahun sebelumnya.

Atas kondisi ini, Badan Keuangan ' Bahkan keberatan itu mulai dikaji
Daerah (BKD) Buleleng mempersi- tim dan dilaporkan-kepada Bupati
lakan WP melaporkan keberatannya. Buleleng Putu Agus Suradnyana'
Kalau keberatan wP itu masuk akal, "setelah saya ditugaskan di BKD,
maka pihak BKD dipastikan akan Senin (8/4) ha{ini kami akan meng-
pengu":angatr psg .p2 sampai seten- kaji keberatan wP terhadap kenaikan
iah-dari t6tal tagihan pajak itu. PBB P2. Saya masih mempelajari" 

Pelaksana Tugas (PI[.) Kepala BKD karena ini dilaksanakan oleh pejabat
Buleleng Gede Suyasa, Minggu (7/4). sebelu1nya," katanya. --kemarin'mengatai<an,setelahSurat Birokrat asal Desa/Kecamatan
Pemberitahuan Pajak Terhutang Tejakula itu menambahkan, kajian
(SPPD dicetak dan didistribusikan. atas keberatan itu akan dilaporkan
Sejauh ini BKD sudah menyosialisa- kepada Bupati. Kalau berdasarkan
sikan kepada wP untuk mencermati perhitungan te\1is dau nertirn-bangan
dokumen pajak yang diterima. Dari penting,Bupatibisasajamemberikan
cara itu WP- me-andang nilai paja- pengurangan pajak. Tentu saja, kepu-
knya tidak masuk akal. Nilai kenai- tusan pimpinan berdasarkan grade
kannva benar-benar memberatkan. yang'sudah ditentukan. sehingga
"WP Lami persilakan mengajukan dari keberatan yqng diaju\an akan
keberatan dit.rinkrtr kepadh BKD," ditindaklanjuti. selainmasalahteknis
pinta Gede Suyasa. penghitung-q-n' b.isa saja pengurangan

Namun sejauh ini, memang pihak pajak itu diberikan dengan pertim-
wp relatif banyak yang ke6eiatan bangan kemampuan wP melunaei"
dengan kenaikan tarif PBB P2 itu. kewajibanya' '

"Nanti akan ada penetaPan PimPi
nan di daerah. Yang pasti keberatan
ini akan ditindakanjuti berdasarkan
grade fasing-masing dan juga per=
timbangan teknis lainnya," jelasnya.

' Seperti diberitakan sebelumnYa,
tahun'2018 lalu pemerirrtah meny-
empurnakan penetapan tarif PBB
P2 bersama DPRD Buleleng. Setelah
dilakukan pembahasan secara.alot,
penyempurnaan tarif itu disepakati
mulai berlaku tahun ini. Berdasarkan
Peraturan Bupati (Perbup), tarif PBB
P2 itu dihitung berdasarkan zona dan
perkembangan harga tanah terbaru'
Dari sekian banyak zona, penghitun-
gan nilai pajak berdasarkan zona
objek pajak di jalan protokol, jalan
desa, kawasan pariwisata, dan masih
banyak zona lainnya.

Menyusul penyempurnaan itu,
SPPT tahun 2019 sudah dicetak.
Bahkan sudah didistribusikan kepada
para WP di Bali Utara. HasilnYa, WP
mulai mengajukan keberatan ter-
hadap penetapan PBB P2 Yang telah
disepurnakan itu. Ini karena, perkem-
bangan harga tanah menyebabkan
pajak yang wajib dilunasi jadi nilainya

- bertambah; dibandingkan beberapa
tahun sebelumnya. (kmb38)
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Program Internet Desa Gratis
Dianggarkan Rp 2,I Miliar

Tabanan (Bali Post) -
Pemprov BaIi berencana memasang

jaringan internet (wifi) di seluruh desa
adat, puskesmas dan objek wisata yang
dananya bersumber dari BKK 2019.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali,
Kabupaten Tabanan mendapatkan ang-
garan paling banyak yakni Rp 2,1 4iliar
lebih. Anggaran tersebut rencananya
digunakan untuk program ipternet gratis
di 393 titik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten
Tabanan Drs. Made Agus Harta Wiguna
menyampaikan, dana dari.provinsi di-
manfaatkan untuk menyewa bqndwith
untuk meng-couer seluruh 349 ddsa pak-
raman, 20 puskesmas dan 10 objek wisata
di Tabanan. "Ada juknis yang mengatur
hal itu dan sudah ditentukan lokasinya
sebanyak 393 di seluruhTabanan," ung-
kap Agus, Minggu (7/4) kemarin.

Program ini akan'sesrra direalisasi-
kan. Salah satunya dehgaF pemilihan
penyediq melalui e-katalog. S€mentara
untuk keberlanjutan progmm ini, Pem-
kab Tabanan telah mengSsulkan BKK
provinsi untuk tahun anggaran 2020.

Sebelumnya, Gubernqr Bali Wayan
Koster menerangkan, peforasangan wifi
gratis nantinya ahn dikemas dalam
iatu aplikadi bali Emaft Island. Tahap
pertama menyasat' desa adat, destinasi
wisata, dan puskesmas. Selanjutnya akan
menyasar sekolah, kampus, permukiman
padat dan sebagainya, (knd'z8)Drs. Made Agus Horta Wiguna
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SETTANAPURA.TNIBUN
BALI- Ketut Sumeria (50)

sedang melabuhkan sam-
Dannva di pesisir Pulau Ce-

nrtrga", vrngg" (7/41. seje-

nak kemudian warga asal
CenlnAan itu lartas duduk dl
pestst pantai berpaslr Putlh
di sekitar Jembatan Kuning.
Ia s€mpat menunjukkan run-
tuhan tanggul Yang roboh.

"lnformasinya Peslslr tnl
mau dibangun tanggul oleh
pemertntah, taPi belum tere-

alisast," uJa.r!lya..
la berharaP Pemeflntah

daPat seg€ra membangun
tanggul di lokasl ttu agar P€-

sisll tjdak kunjung tergerus

abrasi. Terlebih Pesislr di se-

ldtar Jembatan Kuntng men-

Jadi aks€s Pentlng bagt wa4a
untuk melabuhkan lukung-
lukung, termasuk boat kecil- 

:SebenamYa tni sudah ada

tanggul sebelumnya. TaPi
rusak. Semoga Yang rusak
ini bisa dibangun kembali,"

Jelasnya.
Pemkab Klungkung me-

mang telah berencana mem-
bargun tanggul Wltuk meng-
antlslpasi abrasl di Pesistr
Cenlngan, tePatnya di Pesisir
sekitar Jembatan Kunlng
Jika tanggul tldak kunjung
dtbangun. dikhawatlrkan alr
laut akan mengilds Peslstr
pantai berPasf PuUh lnl

Plt Kadis PU Klungkung.
Nyoman Susanta menjelas-
kan, perencanaan untur
pembuatan tanggul tersebut
ielah dlbuat tahun 2017 sl-

lam. Namun htngga saat inl
tanggul ltu belum terealisasi
karena mlldrnnya anggara!.

Tanggul dl Pesislr Pulau
Cenlngan irf rencananya ol-
bangui sePanJang 26 meter

Tidak Ada
PLT Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat

KluMkung, I Nyoman Susanta menjelaskan' ta-

hun ,olginitidak ada anggaran penangan-

an aOrasi Oarl gatarWilayah Sungai (BWS) Bali-

Penida.
Pihaknya telah mengajukan permohonan un-

tuf pinanganan lZ,Z47 kilometer garis pantai

dengan anggann seldtar RP

500 Juta. Terlebih BuPati
Suwirta memlliki rencana
untuk melakukan Penataan
terhadap Pestsir di s€kltar
Jembatan Kuning Yang te-
lah menjadt ikon h au Lem-
bongan-Ceningan.

"Semoga tahun 2020 tang-
gul tnl bisa terealisasi. Pem-

buatan tanggul memang
membutuhkan dana Yang
tldak sedlldt. Per metemYa'

bisa mencapai RP 20 Juta'"
ungkap Nyoman Susanta.

B€rdasarkan data terakhlr
Dlnas PU Klungkung, saat
lni peslslr Klungkung Yang
rawan abrasl PanJangnya
seldtar 25,77 km. Dart Jum-
lah itu, ada sekltar 13'523
ktlometer yang telah b€rhasl
ditanoani. Sementara slsa-
nya 

""lot"r 
12,247 ldlometer

qarts pantai rawan abrasl dl
i"Uup"ten Klulgkung akan

dttanganl secara bertahaP.
Sekitar 6,5 ldlometer Pesl-
str abrast ada dl Klungkung
daratan dan seldtar 5,75 ld-

lometer ada di Nusa Penida'

"Tahun tnl saja kami
menganggarkan PerEnganan
abrasl selumlah RP 2 millar
dan dtfokuskan dt BanJar Ku-
tapang, Desa Batununggul
I(aml perldrakan anggaran
Itu da;at tertanganl sekttar
l0O m;ter." |.mgkaPnya. (Dlt)

Anggaran Penanganan
rawsn abrasiyang ada dl Klungkung'-'Kamltldai 

tahu apa penlebabnya Untuk

tarAet penanganan abrasi, tentu kami harus ll-

hairenstra BwS Bali-Penida, karena menyangr

kut kewenanEian. Tetapi kamijuga memasangdl

;;;stra dinas-tiap tahun 1oo meter sampaita-

hun 2023," ungfiapnya. (mlt)
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PKBBp 3,5M
Ikuti 26'Materi, pasar, IGN Bagus lV{ataram saat dikon-

iirmasi, Minggu (zia) mengungkaP-
kan, total anggaran PKB ke-41 untuk
Denpasar mencapai Rp 3,5 miliar. "Ya,

kalau nggaran secara keseluruharl lebih
kurang RP 3,5 miliari' kata Mataram'
Lanjutnya, Denpasar mengikuti 26 ma-

teriyang diwajibkan Dinas Kebudayaan

Provinsi tsali selaku panitia penyelang-
gara PKts. " Denpasar sendiri sangat

siap menyambut gelaran seni tahunan

di Bali ini," ucapnya.

Semua SiaP TemPur
DBNPASAR - Dana Pesta Kesenian

Bali (PKB) di jaman pemerintahan Gu-

bernur Wayatl Koster sepertinya belat

ke kabupaten/kota.BuktinYa, dana
PKB dari provinsi hanya ratusall juta

sementara dana PKB Pemkot Denpasar

mencapai RP 3,5 miliar.
Kepala Dinas KebudaYaan Kota Den-

i

Denpasai. jula suctah .urrgui ,iap. . Sliol,,iu-"thtt' dan saiasehan' "Gelar-
^- ^l^L

-".tglt.rtiliiB,"mulaidaripenunjukan- an PKB ini agar dimanfaatkan oleh

duta serta finalisasi ,nut".i yangakan insan seni Kota Denpasar sebagai ajang

dibawakan. 
,, Kami telah siap mengi- apresiasi seni dan kebudayaan Bali,

kuti seluruh materi yang dlberikan sehingga ke depan seni' budaya serta

provinsi, sebanyak :lO maieri dengan kearifan lokal Bali dapat tetap ajeg dan

melibatkan 2.500 sampai 3000 s;i- lestari dengan tetap berpedoman pada

man. secara umum sudah siap berla- pakem-pakem seni itu sendirf' katanya.

gai,kata Mataram. untukdiketahuiPKBkei[I (al)Tahun
"Materi 

yairg dimaksud Mataram itu 2019 ini mengangkat tema pokok Ba1'tt

terbagi dufum beberapa jenis yakni Pramana yang mangandung makna

pawaf parade, Iomba, pageiaran, work- memuliakan sumber daya angin. (feb/dig

DenpasarAnggAT

: $errrn, I l\?nL, LotT
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Bangunlembatan'
Bongkar Plang Penginapan

AMLAPUM, NusaBali
Warga Desa Purwakerthi, Ke-

camatan Abang, Karangasem
ramai-ramai membongkar plang
nama penginapan di Banjar Bi-
aslantang Kalex, Desa Purwak-
erti, Minggu (7/4). Tujuan pem-
bongkaran untuk memperlancar
pembangunan iembatan meng-
hubungkan dari pusat Desa Pur-
wakerthi ke Tukad Liki dan jalur
itu juga tembus ke Desa Labasari,
KecamatanAbang.

Sebelum membongkar plang
dengan tinggi sekitar 1,5 meter
dan lebar 1 meter, terlebih dahulu
krama Desa Purwakerthi meng-
gelar paruman. Membicarakan
membongkar plang salah satu pen-
ginapan milik I Ketut Dauh. Dalam
paruman I Ketut Dawh merelakan

irlang penginapanirya dibongkar
karena mencolok ke jalan raYa,

Atas dasar kesepakatan itulah
warga melakukan pembongkaran
dikoordinasikan Perbekel Desa
Purwakerthi, I Nengah Karyawan.

Nengah Karyawan menam-
bahlen, pembangunan jembatan

Warga Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Karangasem. membongkar
plang penginapan, Minggu (7/4).

segera direalisasikan tahun ang-
garan 2019 dan dari APBD Ka-
bupaten Karangasem dengan
paniang jembatan 12 meter dan
lebar 6 mete4, Sehingga nantinya
memudahkan warga melintas
di Tukad Liki. Selama ini warga
melintas mesti menyusuri sungai
dengan adanya jembatan, tidak
akan pernah khawatir walau di
musim huian. Bangunan jem-

a?hL s-o\g

batan berbiaya Rp 2,4 miliar.
Pembangunan itu satu Paket

dengan pengaspalan jalan melasti
dari Desa Purwakerthi ke Pantai
Amed. "lkmi mengapresiasi du-
kungan maqrarakat untuk kelan-
caran pembangunan di desa, teru-
tama pemilik plang penginapan,
setelah kami beri penjelasan dan
merelakan dilakukan pembong-
karanj'tambahnya 6 k16

Edisl ,$Ilt
l-tal 1-g--
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Ikuti 26 Materi PKB,'

Denpasar Siapkan

Rp 3,5 Miliar /
DENPASAR, NusaBali

Pesta Kesenian Bali [PKB) memasuki pelaksa-
naan ke-41. Kabupaten/kota mulai menyiapkan
jumlah kesenian yang akan ditampilkan. Seperti
Pemerintah Kota Denpasar yang tahun ini akan
mengikuti sebanyak 26 mat6ri dengan anggaran
sebesar Rp3,5 Miliar.

PKB ke-41 yang mengambil tema'Bayu Pramana:
Memuliakan Sumber Daya Angin'rencananya akan
digelar L5 Juni sampai 13 Juli 2019. Kepala Dinas
Kebudayaan Kota Denpasal IGN Bagus Mataram
menjelaskan, materi yang akan diikuti pawai, parade,
lomba, pagelaran, workshop, pameran, dan sarase-
han. Dari 26 materi yang akan diikuti, akan meli-
batkan sekitar 3.000 orang baik seniman maupun
crew pembantu. "Kami sudah melakukan berbagai
persiapan mulai dari penunjukan duta serta finalisasi
materi yang akan dibawakan," ungkapnya.

Salah satu kesenian yang akan pentas mewakili
Kota Denpasar adalah fanger Kedaton Sumerta.
Kesenian yang ada di Banlar Kedaton, Kelura-
han Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur ini
mendapat pembinaan dari tim provinsi Bali.

Koordinator f anger Kedaton, Made Sudiatmika
mengatakan, Janger Kedaton sedianya akan tampil
pada 23 funi mendatang di Panggung Ksirarnawa
Taman Budaya Den!asar. 1'Pada penampilan nanti
di ajang PKB, kami aka4 menampilkan fanger
Melampan, dengan mengangkat cerita 'Hanuman.
Kecangkik," ucapnya.

Keberadaan Janger Kedaton tersebut tidak lepas
dari sejarahnya sebagai Janger Sesungsungan
krama Banlar Kedaton. Konon, Jangen Sesung-
sungan ini sudah ada sejak tahun 1906 dan tetap
lestari hingga sekarang. Janger KEdaton selama
ini juga sudah beberapa kali tampil di ajang PKB'
"Kami melibatkan 25 orang penabuh, dan 32 orang
penari. Yang kami libatkan di sini seluruhnya gen-
erasi muda Banjar Kedaton," imbuhnya.

Kadis Mataram berharap, ajang PKB ini bisa di-
manfaatkan oleh insan seni Kota Denpasar sebagai
ajang apresiasi seni dan kebudayaan Bali. Tidak
hanya karena dipercaya menjadi wakil Kota Den'
pasa; namun lebih dari itu, ajang PKB dapatdijadikan
sebagai kesadaran manusia Bali untuk menjaga seni
budayanya mulai dari diri sendiri. "Pemilihan duta
kesenian di Kota Denpasar selalu digilir di empat
kecamatan. Karena itu kami berharap bisa maksimal
hasilnya," tandas 14x13126.6 ind
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kembali. Hasil evaluasi itu akan
disampaikan kepada Bupati un-
tuk dibuatkan ketetapan yang
baru. "Nanti akan ada peneta-
pan oleh pimpinan di daerah.
Yang pasti keberatan ini akan
ditindakanjuti berdasarkan
grade masing-masing, dan per-
timbangan teknis lain," ielasnya.

Sebelumnya, Kepala Bi-
dang (Kabid) Pendataan dan
Penetapan Pajak Daerah, BKD
Buleleng, Ni Nyoman Sukadani
menyatakan, penyesuaian tar-
iff NJOP itu akan berdampak
adanya kenaikan PBB P2. "Bagi
pemilik lahan hektaran, tentu
kenaikannya akan.terasa, ka-
rena pengenaan tariff Nf OP-nya
sudah berbeda. Tapi kalau yang
punya tanah misalnya 2 are,
paling kenaikannya hanya Rp
5.000i katanya.

Sukadani menyebut, pihakn-
ya tetap memberikan kesempa-
tan kepada WP untuk mengaju-
kan keberatan terhadap peny-
ensuaian tariff PBB tahun ini.
Hanya saja, keberatan tersebut
diajukan sebelum SPPT jatuh
tempo tanggal 30 September
20L9, maka keberatan atas ke-
naikan PBB tidak akan dilayani.
"Sekarang ini, kami kan sudah
mendistribusikan SPPT, nah
kalau memang nanti ada yang
keberatan silakan ajukan, jadi
kami berikan waktu sampai
6 bulan. Tetap kalau kebera-
tannya lewat dari tangal 30
September; kami tidak terima,
karena kami anggap tariff PBB
itu sudah dapat diterima,"
jelasnya.6 kl9

Sgnu,, 8, ARf\,
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PenyesuaianNIOP
Menuai Protes /

* Kenaikan PBB Dianggap Tinggi
Kenaikan diprotes

karena naik
berlipat-lipat. Dari
bayar Rp 300 ribu
menjadi Rp 1 juta.
Bahkan ada yang

dari Rp 3,8 juta
ditagih Rp 12juta.

SINGAMJA, NusaBali
Penyesuaian nilai jual objek

pajak INJOP) atas pajak bunti
dan bangunan perdesaan dan
perkotaan IPBB PZJ, mulai
menuai protes. Pemilik tanah
selaku wajib pajak IWPJ pun
telah melayangkan surat keber-
atan ke kantor Badan Keuangan
Daerah [BKD) di Jalan Ngurah
Rai Singaraja.

Penyesuaian tarif NJOP
tersebut merupakan tindak.
lanjut dari perubahan Perda
Nomor 5 Tahun 20L3, tentang
PBB P2. Dalam penyesuaian
itu, Pemkab Buleleng melalui
Badan Keuangan Daerah (BKD),
telah menyewa tim aPPraisal
menghitung perubahan tariff
NJOP PBB P2. Kini, penyesuaian
tarif tersebut mulai diberlaku-
kan untuk PBB P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng me-
nyebut, jumlah SPPT yang di-
cetak di tahun 2019 sebanyak
178.000 lembar. Jumlah terse-
but telah didistribusikan ke
masing-masing unit pelaksana

teknis (UPT) di masing-masing
kecamatan, untuk diteruskan ke
masing-masing WP. Nah sete-
lah SPPT tersebar, WP mulai
keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup tinggi.

Seorang warga mengaku,
memiliki lahan seluas t hek-
tare, dulunya hanya bayar
pajak sebesar Rp 300.000,
tetapi sekarang naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yang du-
lunya hanya membayar sebesar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
"Kalau naik pasti naik, tetapi
kenaikanya sekarang sangat
banyak. Saya sudah layangkan
surat keberatan ke BKD,I' ung-
kapnya.

Sementara, Asisten Admin-
istrasi Umum Setda Kabupaten
Buleleng, Gede Suyasa selaku
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
BKD Buleleng Minggu U /a),
tidak menampik sudah ada WP
yang mengajukan keberatan
terkait dengan pemberlakuan
tariff NJOP yang baru. Karena
itu, pihaknya akan mengkaji
kembali kenaikan tarif terse-
but. "Saya kan baru di BKD,

1 jadi memang ada yang sudah
' melayangkan keberatan. Besok

[Senin, hari ini,Red), kami akan
bahas dan mengkajinya," ka-
tanya.

Menurut birokrat asal Desa/
Kecamatan Telakula ini, masih
dimungkinkan adanya perbai-
kan tarif. Karena itu, terhadap
keberatan yang sudah masuk,
pihaknya akan mengevaluasi

Edisl
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Pe@lnadiatorGammahril
Rp 156 Miliar di Buleleng Disetuiui Pusat

SINCARAJA, NusaBali
Tim Terpadu Kabupaten Buleleng sudah

mengirimkan proposal untuk pembangunan
Irradiator Gamma (perangkat untuk pengawet
dan menjaga kualitas hasil pertanian) ke pusat.
Proposal senilai Rp 156 miliar yang diajukan
ke Badan Perencananaan Pembangunan Nasi-
onal (Bappenas) ini pun telah disetujui pusat.

Tim Terpadu yang dikoordinasikan Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah, Penelitian
dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bule-
leng bersama Dinas Pertanian Buleleng, Dinas
Perindustria & Perdagangan (.Disperindag)
Buleleng, Dinas Koperasi dan UMKM, Dina3
Perikanan Buleleng, dan Dinas Lingkungan
Hidup Buleleng inisudah sempat iudie-nsi
dengan pejabat pusat. Menurut Plt Kadis
Pertanian Buleleng, I Made Sumiarta, rencana
pembangunan Irradiator Gamma sudah men-
dapatkan persetuj uan pusat.

i
Nantinya, lrradiator Gamma

akan dibangun di atas lahan
seluas 22 haktera di Desa Pa-
tas, Kecamatan Gerokgak, Bu-
leleng. Lahan tersebut meru-
pakan milik Pemprov Bali,
yang saat ini masih digunak-
an sebagai areal Balai Benih
Gerokgak.. "Lahan Pemprov
Bali di Desa Patas ini sudah
mendapat persetujuan dari
Gubernur [Wayan Koster) un-
tuk pembangunan Irradiator
Gamma," ungkap Made Sumi-
arta di Singaraja, Minggu (7 / 4).

Desa Partas sendiri dipi-
lih sebagai lokasi proyek Ir-
radiasi Gamma, karena desa
yang berada di Buleleng Barat
tersebut sudah dirancang Bu-
pati Putu Agus Suradnyana
untuk dikembangkan menjadi
kawasan terpadu. Selain itu,
Desa Patas juga dekat dengan
Pelabuhan Celukan Bawang
di Desa Celukan Bawang Ke-
camatan Gerokgak, hingga
memudahkan akses peneri-
maan dan pengiriman hasil'
pengawetan,

Made Sumiarta berharap
rencana proyek Irradiator
Gamma ini sudah direalisasi-

kan tahun 2020 mendatang.
Irradiator Gamma ini meru-
pakan proyek besar untuk
mengangkat hasil pertanian,
peternakan, dan olaharan pan-
gan di Buleleng, untuk diko-
mersialkan.

Menurut Sumiarta, proses
pengawetan yang masuk ke
gudang Irradiator Gamma di-
pastikan akan berjumlah besar.
Tak menuh.rp kemungfuinan buall
sayur, gading dan bahan olahan
lainnya dari luar Bali dapat masuk
dan diawetkan dengan proses
penyinaran alat di lrradiator
Gamma, sehingga bisa tahan
lebih lama sekitar 2-3 bulan.

"Proyek Irradiator Gamma
ini skupnya besar. Tidak hanya
Bali, tetapi buah dan produk
pertanian, daging dan olahan
dari fawa Timur, NTB, dan
NTT bisa masuk ke sini. Di
Indonesia saat ini baru ada
dua, masing-masing di Serpong
(fawa Barat) dan fogjakarta "
papar Sumiarta.

Disebutkan, Irradiator
Gamgra di Buleleng nantinya
akan dikelola oleh Perusahaan
Daerah (Perusda), sehingga
pemanfaatkan industri terse-
but dapat bekerjasama de-
ngan petani dan perusahan-

Eusonhung ke f,ol-l 5 Kolon I

perusahan yang bergerak di
bidangnya.

Sementara itu, Pemprov
Bali juga mendukung penuh
proyek Irradiator Gamma di
Desa Patas ini. Pemprov Bali
tengah memikirkan skema
pembiayaan pembangunan
Irradiasi Gamma yang menca-
pai Rp 156 miliar tersebu.

Dukungan Pemprov Bali
terhadap rencana Pemkab
Buleleng membangun Irradia-
tor Gamma tersebut disam-
paikan Gubernur Koster saat
bertatap muka dengan seluruh
komponen masyarakat Bule-
leng di Gedung Kesenian Gde
Manik, falan Udayana Singa-
raja, 77 Maret 2019 lalu, yang
dihadiri langsung perangkat
desa adat dan para Perbekel
se-Buleleng, serta perwakilan
guru dan tokoh masyarakat.

Gubernur Koster mem-
perkirakan pembangunan Irra-
diator Gamma menghabiskan
dana sebesar Rp 156 miliar.
Irradiator Gamma tersebut
ditargetkan sudah dibangun
paling lambat tahun 2020
mendatang. "Sekarang saya
sedang pikirkan skema pem-
biayaannya. Tapi, dari Pemkab
Buleleng sudah mengusulkan

dana ke Kementeriai Perta-
nian. Saya rasa kalau dananya
sebesar Rp 156 miliar, pasti
ada jalan keluarnya. Sedang
saya pikirkan ini untukkepent-
ingan petanian di Bali," tandas
Koster dalam simakrama yang
dihadiri pula Bupati Buleleng
Putu Agus Suradnyana saat itu.

Menurut Koster, program
pembangunan Irrad'iator
Gamma tersebut sangat tepat,
karena dapat meningkatkan
kualitas hasil pertanian di Bali.
Apalagi, kini seluruh hotel di
Bali diwaiibkan menyajikan
buah-buahan hasil pertanian
lokal Bali.

Sedangkan Bupati Agus
Suradnyana menyatakan ham-
pir 70 persen hasil pertanian
berupa buah-buahan di Bali
berasal dari Buleleng. Kare-
nanya, keberadaan Irraditor
Gamma tersebut dapat meng-
gairahkan sektor pertanian di
Buleleng dan Bali umumnya.
"Dengan alat Irraditor Gamma
ini, buah mangga akan mampu
bertahan selama 3 bulan. Iam-
bu kristal kalau masuk hotel
ada bintik Ialatnya, tamu tidak
akan mau memakan. Tapi,
dengan alat ini, semua akan
hilang," katanya. erk23

Plt Kadis Pertanian Bulelenq, Made Sumiarta.
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Pembaruan Kontrak BIFAGagul,
* Setahun Tetap Bayar Rp 30 Juta

SINGAMIA, NusaBali
Rencana peninjauan nilai kon-

trak atas pemanfaatan Lapangan
Terbang [Lapter] LetkolWisnu di
Desa Sumberkima, Kecamatan
Gerokgak, oleh Bali Interna-
sional Fligt Academy IBIFA)
gagal terwujud. Padahal, pihak
BIFA sudah sepakat dengan nilai
kontrakyang terbaru sebesar RP

75.605.00 setahun. Kini LaPter
Letkol Wisnu hanya menghasil-
kan setresar Rp 30.000.000 seta-
hun sesuai kontrak lama.

Rencana peniniauan nilai kon-
trak itu sudah dilakukan Pemkab
Buleleng sebelum batas akhir
pembayaran sewa Maret 20L8.
Dalam peninjauan ini, Pemkab
Buleleng menunjuk Kantor Per-
bendaharaan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Singaraja
melakukan appraisal harga
atas aset tersebut. Akhirnya
muncul harga sewa sebesar Rp
75.605.000. Nilai itu pun telah
disepakati antara Pemkab den-
gan pihak BIFA.

Namun, sampai saat ini kon-
trak terbaru itu tidak kunjung
bisa ditandatangani, lantaran
aset di Lapter Letkol Wisnu iuga
milik Pemprov Bali. Kala itu,
Pemprov ingin dalam kontrak
tersebut dilibatkan. Hanya sa.ja,
Pemprov Bali masih melakukan
pengukuran lahan untuk me-
mastikan luas lahan di Lapter
Letkol Wisnu.

Dulunya Pemkab Buleleng
membangun Lapter di atas
lahan Pernprov Bali, atas re-

komendasi dan persetuiuan
Gubernur Bali, kala itu Dewa
Made Beratha pada tahun 2000
silam. Mulai dari landasan
pacu sepanjang 900 meter
dengan lebar 60 metel pagat
menara air traffic control, serta
beberapa bangunan lainnya.
Fasilitas itu kemudian disewa
oleh sekolah penerbang Bali
International Flight Academy
IBIFA) sejak tahun 2008, den-
gan nilai sewa sebesar Rp 30
juta setahun.

"lkmi masih menunggu pihak
Pemprov Bali, kemungkinan
nantinya kerjasama itu melibat-
kan tiga pihak, Pemkab Buleleng
Pemprov Bali dan BIFA. Tetapi
Pemprov Bali saat ini masih
membuatkan status hokum [Ser-

tifikat, Red) dari lahan itu. Kami
belum tahu perkembangannya,"
terang Kepala Dinas Perhubun-
gan [Kadishub) Kabupaten Bule-
leng, Gede Gunawan Ap, Minggu
(7 /4)

Disinggung masalah nilai
kontrak? Kadishub Gunawan
Ap menyatakan, sewa kontrak
pemanfaatan Lapter Letkol
Wisnu oleh BIFA masih berlaku
kontrak yang lama. Dimana
pihak BIFA tetap membayar
sewa kontrak sebesar Rp 30
juta. "Karena belum tandata-
ngan, jadi masih berlaku kon-
trakyang lama. Dan BIFA sudah
membayar sewa sebesar Rp 30
juta. Kalau tidak salah Maret
2019 sudah dibayar sewanya
itu," ular Gurtawan. r6i kl9
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Anggota Dewarl
Disiapkan Uang
Jasa Pengabdian

Bangli (Bali Post) -
Pemerintah Kabupaten

Bangli telah menyiapkan uang
jasa pengabdian untuk para
anggota dewan yang akan
mengakhiri masa pengabdian-
nya. Berdasarkan data dari
Sekretariat DPRD Bangli,
besaran anggaran yang disiap-
kan untuk 30 anggota dewan
tersebut yakni Rp 290 juta.

Sekretaris DPRD Bangli
Anak Agung Panji Awata-
rayana, Senin (8/4) kemarin
mengungkapkan, pengangga-
ran uangjasa pengabdian bagi
anggota dewan, disesuaikan
dengan Peraturan Pemerin-
tah €P) No. 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan

baktinya.
Untuk anggota dewan yang

masa baktinya kurang dari
atau sampai dengan satu ta-
hun, berhak menerima udng
jasa pengabdian sebesar satu
bulan uang representaSi. Se-
mentara untuk masa bakti
sampai lima tahun, mendapat
uang jasa pengabdian sebesar
5 bulan atau paling banyak 6
bulan uang representasi.

Disebutkannya, nilai uang
representatif anggota dewan
berbeda-beda. Untuk Ketua.
nilai uang representatifnya
Rp 2.100.000, sementara
Wakil Ketua Rp 1.680.000.
Sedangkan anggota hanya
Rp 1.575.000. Jika dihitung
dengan masa baktinya sam-
pai lima tahun, maka Ketua

Rqkya! Daerah @PRD), yang Dewan akan menerima Rp
telah dijabarkan dalam Per- 12.600.000, sementara Wakil
aturan Daerah (Perda) No. 8
Tahun 2017. Adapun besaran
uang jasa pengabdian yang

Ketua Rp 10.080.000 dan ang-
gota Rp 9.450.000 per anggota.

Agung Panji mengatakan,
dai27 anggota, terdapat satuditerima masing-

masing ang-
gota dewan,

orang yang masa baktinya
setahun. Dia adalah Wavan

disesuai-
kan den-
ganmasa

et€tnun. ura adalatr w avan
Artom, yang mernpalan
PAW dari alm. Made
Bawa. Karena itu, dia
hanya berhak atas.uang
jasa pengabdian sebesar
1 kali uang representatif.

Mengenai pencairan-
' ry., Agung Panji men-

gatakan akan dilakukan' setelah masa bakti ane-
gota dewan berakhir. 'MaJa

bakti anggota dewan be-

_ rakhir bulan Agustus
;--^ 2019," ujarnya.

(kmb40)



Sub Bagian Hi-trnas clan T'ata Usaha tspl( Rl Ferwalci!an provinsi Bali

Itqffi.d
\{ffiilY'

,"'trh.

q lF
Bafti[ X]nst

Ian yang bagus,
wantilan, balai

banjar, pura, kese-
hatan, pendidikan

yang bagus. Mewu-
judkan-..4

halhal tersebut diperlukan
vasl kerja keras untuk nmeng-
gali potensi dana dari pajak dan
retribusi. "Ini menunjukkan
komitmen Bupati Badung bah-
rva tidak hanya membangun
Badung, beliau telah memikir-
kan BaIi. Tentunya peluang ini
kami maksimalkan. Mudah-

- mudahan di 2019 nanti kita
bisa wujudkan,' jelasnya seraya
menambahkan, bantuan ini
nantinya dalam bentuk Ban-
hran Keuangan Khusus @KIQ.
(kmb27)

yang
torkan oleh pemerintah pusat
utamanya digunakan untuk
infrastruktur dan pemberday.
aan. Khusus infrastruktur,
yang dimaksud adalah in-
frastruktur dasar dan infra.-
struktur sosial dasar. Namun,
masyarakatkerap salah men-
gartikan infrastruktur dasar
dengan membuat taman,
patung,.atau tugu memakai
Dana Desa.

Padahal yang dimaksud
infrastruktur dasar adalah in-
frastruktur yang dapat mem-
berikan pelayanan optimal
kepada masyarakat. Seperti
pembangunan poliklinik, pasl
ar desa, danjalan usaha tani.
Tujuannya untuk mendorong
pergerakan ekonomi di desa.
Selain itu, Dana Desa juga
tidak boleh dipakai untuk
membeli kendaraan seperti
sepeda motor dan mobil.

Baru-baru ini beredar ka-
bar jika Dana Desa di Gianyar
justru dipakai untuk membeli
mobil operasional bagi para
kepala desa. Ketika ditan-
yakan mengenai hal ini, Senin
(8i4) kemarin, Plt. Kepala
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa Provinsi
Bali Ketut Lihadnyana mem-
bantah kabar tersebut. "Itu
bukanDana Desa dipakai, itu
adalah 10 persen pajak retri-
busi daerah. Untuk urusan
itu, diatur melalui peraturan
bupati masing-masing,"
uJarnya.

Penggunaan Dana Desa
yang dialokasil<an dari APBN,
lanjut Lihadnyana, diatur

Angigota Komisi I DPRD
Bali I Nyoman Oka Antara
mengatakan, Dana Desa mes-
tinya dipakai untuk memper-
cepat pengentasan kemiski-
nan. Salah satunya dengan
membangun infrastruktut se-
cara bergilir di desa. "Jangan
sampai itu yang melanggar
karena Dana Desa ini tans-
gung jawabnya berat jugi.
Sudah banyak yang kena, biar
lebih berhati-hati. Kepala
desa tidak boleh mementins-
kan diri sendiri," ujarnya. -

Sebelumnya, anggota
Komisi XI DPR-RI I Gusti
Agurig Rai Wirajaya mengaku
sudah sering mengingatkan
kepala desa di seluruh Bali
terkait pemeriksaan Dana
Desa oleh BPK-RL "Sava
dengar ada selentingan Dana
Desa digunakan untuk mem-
belilendaraan sepeda motor
maupun mobil. Ini tidak bo-
leh, ini benar-benar melang-
gar. Saya katakan sekarang
tolong itu jangan dilakukan
untuk kepala desa di seluruh
Bali. Kalau itu dilakukan,
saya mohon maaf. anda siap-
si4p masuk ke dalam sebuah
pelanggaran," ujar politisi
PDI-P ini. (kmb32)

4

kesepakatan ini daPat saling
bersinergi dengan Program-
Drosram pemerintah, sehingga
iupit -u*b"ril<an kontribusi
positif bagi pembangunan Yang
dilaksanakan dalam rangka
memberikan jaminaa kese-
iahteraan bagi masYarakat- se-

cara optimal," kata Giri Prasta.
Sebelumnya, BuPati GianYar

I Made A,sus Mahayastra juga
mengatalan bahwa dengan
adanva MoU dengan Badung'
minimat dapat merealisasikan

belakang dengan keberailaan
Gianyar yang jor-joran membeli
mobil untuk perbekel. Ngurah
Thomas enggan menjawab.
"Yang jelas Rabu diberikan
ftantuan BKK)." ucaPnYa sing-
kat.

harapan masYarakat Yang
segera ingin memiljki ja-

Berita sebelumnYa, Pemkab
Badung dan Pemkab GianYar
telah menjalin kerja sama. Bu-
pati Badung NYoman Gin Pras-
-ta 

mengatalan Yang meliandasi
keria sama ini adalah Undang-
uridang tentang Pemerintahan
Daerah. Penandatanganaq
keria sama ini dalam rangka
meninekatkan koord-inasi dan
komurikasi, demi terwujudnYa
pelayanan Publik rqng lelih oq-

Bagikan 63 Mobil ke Perbekel,
Tetap Minta BKK di Badun

PENGADAAN puluhan
mobil Expander dan sepeda mo-
tor PCX di Kabupaten Gianyar.
menjadi pergunjingan di ma-
syarakat. Pengadaan 64 sepeda
motor PCX hitam dan 63 mobil
Expander hitam untuk perbekel
ini, dinilai jor-joran dan bukan
menjadi skala prioritqs. Di ten-
gah bagi-bagi rnobil dan motor,
Gianyar justru mendapatkan
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) dari Pemerintah Ka-
bupaten Badung. Bantuan ini '

meliputi.tujuh bidang, yaitu
pariwisata, kebudayaan, pendi-
dikan, pendapatan asli daerah,
pertanian. teknologi informa-
til<a dan pekerjaan umum (in-
frastruktur).

Berdasarkan informasi. ban-
tuan tersebut akan diserahkan
Iangsung oleh Bupati Badung
Nyoman Giri Prasta, Rabu
(10/4) besok. Bantuan yang
diberikan pun tak main-main
mencapai putuhan mltiar.

Kepala Bagiqn Humas Sek-
retariat Daerah Kabupaten
Badung Putu Ngurah Thomas
Yuniarta membenarkan jika
Bupati Badung mengagenda-
kan menyera.hkan BKK untuk
Kabupaten Gianyar pada Rabu
(10/4) besok. 'Ya, Rabu besok
bapak rencananya menyerah-
kan bantuan BKK di Tampak-
siring, Gianyar. Kalau tidak
salah bantuan yang diserahkan
lRp 30 miliar." ungkapnya.
I Ditanya apakah bantuan
lvang diberi-kan tidak bertolak
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yang lebih baik. Selain itu kerja
sa- a ini juga dimaksudkan un-
tuk lebih memantapkan hubun-
gan sinergis antardaerah,
menyerasikan pembangunan
daerah, mensinergikanpo-'

tensi antardaerah serta menin-
gka&An pertukaran pengeta-
hdan dan teknologi masing-
masing.'Maksud pelaksanaan
kesepakatan bersama ini yaitu
meningkatkan keterpaduan
pengelolaan.berbagai program
kegiatan pembangunan daerah
dalam meningkatkan pelayan-
an masyarakat. perekonomian
daerah dan kesejahteraan ma-
syarakat," ungkap Giri Prasta.

Penandatangan4n kese-
pakatan ini merupakan satu
bentuk penguatan komitmen
Pemerintah Kabupaten Ba-
dung dalam rangka ikut serta
menyukseskan tujuan
pembangunan nasional,
yang bermuara pada
kesejahteraan ma-
syarakat. "Saya
berharapimple-
mentasi dari

lam Peraturan Menteri
Desa, yakni untuk peningka-
tan pelayanan sosial dasar
dan pemberdayaan ekonomi.
Untuk tahun 2019 ini sudah
disalurkan Dana Desa tahap
pertama dengan alokasi 70
persen. Sementara tahap
kedua sedang berproses dan
diharapkan cair Mei men-
datang.

linJi au" it tart"okt* aaer"h

Dono Deso Tok Boleh
untuk Beli Kendoroon
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Berdasarkan Pantauan'
kerusakan terjadi Pada Pla-
fon lantai tiga Pasar Seni
Geopark khususnYa Pada

"rrattq".t 
di sisi utara Yang

pernih ditemPati sebagai
kantor Disparbud. BeberaPa
titi-k plafon tamPak jebol. Lis
plafonnya juga sudah banYak
vane beriatuhan. Sementara
inatiriai.plafon Yang jebol
berserakan di lantai.

Pasar yang rampung
dibangun pemerintah tahun
2014 lalu itu menelan ang'
saran miliaran ruPiah. Se'
lain mengalami kerusakan,
lantai serta dinding bangu'
nan pasar yang dibiarkari
kosone bertahun-tahun itu
iusa timpak sangat kotor." -Oikonfirmasi terkait hal
itu, Kepala Dinas Perindus'
trian dan Perdagangan (Dis-

telah merencanakan reno-
vasi di pasar itu. Untuk
merenovasinya, DisPerindag
Bangli telah menyiaPkan
anggaran Rp 1 miliar Yang
bersumber dari dana alokasi
khusus OAK) dari Kement-
'erian Perindustrian.

Selain merenovasi be-
beraPa bagian yang rusak
seperti plafon termasuk
toilet, Sudibya mengatakan,
akan melakukan Penataan
interior. Sesuai perenca-
naan, Pasar Seni GeoPark
tersebut nantinya akan dija-
dikan sebagai pusat Promosi
barang kerajinan. "Untuk

penataan Pasar senl
itu kitll gunakan jasa
konsultan perenca-
naan. Bagaimana Pe-
nataannya, Penem-.
patan produknYa,"
terangnya. Nanti-
nya setelah selesai
direnovasi, penge-
lolaan Pasar Seni
yang berlokasi
di Penelokan
itu rencananya
akan diserah-
kan ke Badan
Pengelola
Pariwisata.
(kmb40) :
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Disperind ugsiapkan

garrgli (Bali Post) | tr:-^L^-^-: *.,.r^i '-anoqlqr '
SeJumlah bagian bangunal Pgsal Sen-i Geop-Tk' Kintamani mulai mengalami

kerusakan. Salah r;il;;;;;" U"gi."'pf-.fo"hi t"itt"i atas' Untuk memperbaiki

kerusakan pada bangunan pas-ar t""""6"t, nispetittdag Kabupaten Bangli telah

menyiaPkan anggaran RP l miliar'
perindag) KabuPaten Ban-
sli Neneah SudibYa tak me-
iampik adanya kerusakan
pada bagian Plafon Pasar
Seni Geopark. MenurutnYa.
kerusakan itu terjadi karena
Dengaruh usia bangunan
vane sudah beberaPa tahun
danluaca daerah setempat
vane dingin." D-ikatakannya bahwa
pada tahun ini PihaknYa

- 'D'ntMiliarn
Ken0vasl Kp I

Plafon Pasar Seni GeoPark Jebol

AnggLran
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KETUA DPRD Badung
Putu Parwata terus me'
nepati janjinYa dalam mere'
alisasikan pembangunan
ekonomi kerakYatan di Ka-
bupaten Badung. Politisi
asil Dal,lng, Kuta Utara
tersebut Senin (8/4) kemarin
kembali menggelontorkan
dana motivasi untuk usaha
mikro, kecil dan menengah
(UMKM) bagi masYarakat
Badung. Ada dua warga
vane dibantu dana motivasi
peniuatan UMKM terse-
but.-mereka adalah Ni Luh

otang. "Merupakan salah
satu kiat untuk menekan
iumlah kemiskinan' Jika
ilesempatan berusaha ada,
tentu saja masYarakat me'
miliki pendaPatari untuk
menjalani hidup," Papar
Sekretaris DPC PDI Perr-
juangan Badung tersebut.

Selain lewat dana moti-
vasi yang bersumber dari
dand operasional Ketua
DPRD Badung, tegagoYa'
bantuan permbdalaf 'juga
dapat diperoleh dari hibah'
coiporate social resPonsi'
btJtty (CSR) serta progral
vang disusun di organisasi-peranekat daerah. Selain
itr.r. PemfaU Badung masih
bisa memberikan rekomen'
dasi baei pelaku UMKM
untuk demperoleh Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Yang ,

disalurkanBPD Bali dengan
bunga hanya tujuh Persen.
"Khueus KUR hingga RP+;
25 juta, tidak kena sYarat

agunan," tegasnYa.
Pihaknva bisa mem-

berikan rei<omendasi, kata
Parwata, kar-ena Pemkab
Badung merupakan Peme-
sans saham tertinggi di
gPD gati. Karena itu, tak
ada alasan BPD tak mau
menyalurkan KUR kePada
UMKM di Badung.

Sementara salah satu Pe'
nerima bantuan Penguatan
modal dari Ketua DPRD
Baduns, Ni Luh Nariati
nenyampaikan telima ka-

, sih kepada Ketua DPRD
Badung Putu Parwata Yang

MODAL USAHA -
Ketua DPRD Bad.ung
Putu Parwata fiLen-
berihan d'ana Pen-
guatan mod.al UMKM
untuk d,ua worga
asal Dalung, bertem'
pat di ged,ung DPRD
Badung, Senin (44)
hemarin.

sangat mempeihatikan Para
pengusaha kecif sePerti dir'
inva. "Bantuan ini nantinYa
saya gunakan untuk me-
nahUah usaha yang sedang
dieeluti saat ini. Mudah'
-idahan bantuan ini bisa
terus berlanjut dan menam-
bah motivasi masYarakat
untuk membangun usah'
anya," ungkapnya. (ad523)

Ketua DPRD Badung Berikan
BanfuanModal.,tlMKM

Nariati dan Ni Ketut Ad-
nyani.

Putu Parwata men-
gatakan. PemberdaYaan
masyarakat melalui Pen-
e.rafatt modal UMKI\I ini
udut"tt bagian terPenting
dalam menjaga stabilitas
perekonomian kabuPat-
Ln. "Keeiatan ini adalah
peran pemerintah dal-am
meningkatkan masYarakat
berusaha untuk berdaYa
saing. Pemberian Penguatan
modil ini juga menghindari
para pengusaha kecil ini
meminiam dana dari rent-
enir dan mereka Pun tidak
terlilit utang oleh rentenir,"
uiarnva." leiiir lanjut alumni Pro-
sram Doktor Ekonomi Pem'
6a.tgr.,natt Unud ini juga
men?atakan, nanti untuk
periode keemPat PihaknYa
akan memberikan lagi ban-
tuan untuk warung serta
industri rumahan untuk 15
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"Ngenteg Linggih" di Pura Ulun Desa Banjar Telengis Desa Bengkel Tapanan

W

-/ Wabup Suiasa Serahkan
Flibah Rp I,3 Milrar Lebih

USAI pemugaran dan
pembangunan beberapa po 1-

: inggih di Pura Ulun Desa,
'. Banjar Adat Telengis, Desa

Bengkel, Kecamatan Kediri,
Tabanan, dilaksanakan
upacara Ngenteg Linggih.
Acara dihadiri Wakil Gu-
bernur Bali Tjokorda Oka
Artha Ardhana Sukawati,
Wakil Bupati Badung I
Ketut Suiasa, Wakil BuPati

. Tabanan I Komang San-

.iava. para tokoh adat dan
i misyarakat Desa Bengkel.

Kabupaten Tabanan .dan
para donatur yang telah ikh-
las memberikan bantuan.
Berkat dukungan berbagai
pihak. pembangunan Pura
Ulun Desa yang diemPon
60 KK tersebut bisa terse-
lesaikan.

Dituturkan Kandri, Pem-
bangunan pura berdasarkan

' rembuk krama,karena jum-
lah pangemong kian bert-
ambah. Perluasan diawali
dengan membeli 2 hektar
tanah di lokasi pura terse-
but seharga Rp 130 juta.
Sementara membangun
palinggih menghabiskan RP
900 juta. "Untuk pemban-
gunan dan penataan Pura,
kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi
BaIi, Pemkab Tabanan dan
bantuan BKK dari Pemkab
Badung sebesar Rp 500 juta,
serta para donatur lainnYa,"
ungkapnya.

Senada dengan Wabup
Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya
juga memberikan apresiasi.
Pihaknya merasa bangga
kepada warga Desa Bengkel
dapat melaksanakan pem-
bangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Linggih
dengan pakedek- pakenyum.
"Kami berharap ini tetap
terus terjaga demi generasi

Dikatakan pula, Pem-
bangunan dimulai dari
tahun 2017. Sementara
pelaksanaan Ngenteg Ling-
gih dimulai Februari 2019
dengan puncak harya pada
10 April. "Biaya upacara
dan pembangunan meng:
habiskan kurang lebih RP
1 miliar. Kekurangan dari
biaya tersebut kami tutuPi
dengan urunan bersama,"
ielasnva.- 

Wai<it Bupati Badung I
Ketut Suiasa dalam sambu-
tannya mengatakan, Pembe-
rian bantuan ini meruPakan
implementasi prinsiP "Ba-
dung Angelus Bhuana" yang
berarti Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali.
Program ini telah memberi-
kan dampak yang Positif
bagi masyarakat Bali Yang
ditujukan ikut membangun
manusia Bali dengan men-
gajegkan adat, seni, dan

muda ke depan," imbuhnya.
Sementara itu, Wagub

BaIi Tjokorda Artha Ardha-
na Sukawati alias Cok Ace
menegaskan, yadnya meru-
pakan tanggung jawab ber-
sama sebagai umat Hindu
kepada Hyang Parama Wis-
esa. "Pelaksanaan upacara
ini tentu telah membawa
energi yang positif kepada
kita semua. Apalagi upacara

budaya Bali. "Dengan Pem'
bangunan pura dan Pelak-
sanaan upacara ini, telah
menunjukkan jati diri umat
se-dharma untuk tetaP me-
lestarikan seni, adat, dan
agama Hindu," ungkaPnYa'

Pihaknya sangat menga-
presiasi masvarakat Desa'Bengkel yang telah melak-
sanakan su' adhar ma ni ng
agama dengan pemban-
gunan pura serta melak-
sanakan upacara dengan
gotong royong dan hati
yang tulus ikhlas. "Semoga
dengan diiaksanakannya
upacara ini masyarakat
mendapat harahajengan
dan kesejahteraan oleh Ida
Batara-Batari yang ntaling -

gilr di pura ini. Dengan Yod-
nyc-lah kita bisa tunjukkan
rasa terinra kasih kePada
Hyang Parama Kawi, agar
kita selalu diberikan kes-
ejahteraan." jelasnya.

i serti krama dan pangemong
; Dura tersebut, Senin (8/4)pura tersebut,

kemarin.
(8t4)

Ketua Panitia Pembangu-
nan I Wayan Kandri men-
gatakan. pihaknya atas
nama masvarakat Desa
Bengkel mengucaPkan teri-
ma kasih, di antaranYa
kepada Pemerintah Provinsi
Bali, Pemerintatr Kabu-
paten Badung, Pemerintah

ini dilaksanakan secara
bersama-sama dan tulus
ikhlas," tegasnya.

Sebelum melaksanakan
persembahyangan bersa-
ma, secara simbolis Wabup
Suiasa menyerahkan hibah
sebesar Rp 1,3 miliar lebih
dan secara pribadi mapunia
Rp 5 juta yang diterima
langsung oleh panitia pem-
bangunan. (ad328)

Edisi

Hal

: Se(qsa. f , ApciL, totg

.3



Sub Bagian Hunnas dan Tata Usaha BpK Rl Ferwal<ilail Pnovinsi Bali

Takut Anggaran Iadi Temuan BP

Gara-gara Saksi Parpol Mangkir dalam Pelatihan

K,

Bawaslu Drop Buku Saku keTPS
DENPASAR, NusaBali

Inilah dampak mang-
kirnya saksi dari parpol
peserta Pemilu 2019 saat
hendak diberi pelatihan
oleh Badan Pengawas Pe-
milu (Bawaslu) Bali. Kha-
watir anggaran jadi temuan
BPK, Bawaslu Bali pun
berencana mengirimkan

secepatnya buku saku yang
sudah dicetak senilai Rp 1,7
miliar ke TPS-TPS, sesuai
dengan jumlah TPS Pileg/
Pilpres.

Anggota Divisi Seng-
keta Bawaslu Bali, I Ketut
Rudia, mengatakan buku
saku yang dicetak den-
gan menggunakan ang-

garan negara senilai Rp
1,7 miliar itu tidak boleh
sia-sia. Harus diterima para
peserta Pemilu, dalam hal
ini saksi parpol. "lGmi akan
serahkan buku saku itu ke
TPS-TPS. Jumlahnya sesuai
dengan TPS yang ada di

Bunnbung ke Hol l 5 Kolon 5

kan kepada anak-anak sekolah
dan ke beberaPa Panti asuhan.

Hal yang sama iuga terjadi
saat kegtatan Pelatihan saksi
parpol di Tabanan.

Rudia mencontohkan
pelatihan saksi dari Gerindra
bi Singaraia, Buleleng. Jum-
lah sa-ksi yang didaftarkan
Gerindra ke Bawaslu men-
capai 132 orang namun tak
satu oun dari mereka hadiri
pelafihan. Sedangkan dari
325 saksi yang didaftarkan
Golkar di buleleng, hanYa 15
orang yang hadir. Demikian
pula?ari 12 saksi Yang di-
daftarkan NasDem, hanYa 1 5

orang ikut pelatihan.
X&iatair pelatihan saksi

parpoi yang digelar Bawaslu
di Gedung Serbaguna Desa
Lokapaksa, Kecamatan
Seririt, Buleleng juga sama.
Gerindra mendaftarkan
246 saksi, taPi Yang hadir
cuma 3 orang. Sedangkan
Golkar mendaftarkan 153
saksi, tapi yang hadir hanYa
55 orang- Demikian Pula
Partai BerkarYa, mendaft-
arkan 117 saksi, taPi Yang
hadir cuma 1 orang. Con-
toh memPrihatinkan lain-
nva teriadidi GianYar, ketika
D"emokiat mendaftarkan 2 16

saksi, aPi Yang hadir hanYa 1

orang.6 nat

TekuiAnggaran Jadi Temuan BPK, Bawaslu Drop.7

seluruh Bali, 12.386 TPS,"

ular Rudia di DenPasar, Senin
(8/4).' 'Menurut Rudia, kalau
buku saku yang dicetak den-
gan duit negara itu tidak
sampai ke tangan saKsl Par-
pol peserta Pemilu, itu akan
heriiaai temuan BPK' Satu

buku sajatidak samPai diteri-
ma dengan berita acara, bisa
meniadi temuan BPK. "Kami
khawatirlah kalau buku saku
.itu tidak terbagikan. Kami
sudah tidak PunYa cukuP
waktu membagikan buku-
buku itu. Sebab, saksi ParPol
vans hendak kita latih dan
ittatlaiusi buku, malah tidak
datang" sesal Rudia.

Untuk mensiati masalah
ini, kata firrdia, Bawaslu Bali
meminta parpol untuk meng-
ikuti kegiatan pelatihan saksi
dengan mengirimkan orang
untuk hadir. "Karena ini
aturan Pemilu. Norma Yang
menyebutkan saksi Peserta
Pemilu dilatih Bawaslu, itu
jelas adalah lembaga DPR.

Kami mengikuti aturan
sesuai dengan Undang-un-
dang saja. Kita minta ParPol
mengikuti aturan." tegas

-antin Ketua Bawaslu Bali
2013-20L8 ini.

Itu baru masalah buku
saku, Nelum lagi Persoalari
konsumsi yang mubazir gara-

Eara saksi parPol Peserta Pe-

milu tidak hadir dalam Pela-
tihan oleh Bawaslu. Menurut
Rudia, sisa waktu Pelatihan
akan selesai Rabu (10/4)
besok. Pihaknya berharaP
semua saksi ParPol Peserta
Pemilu bisa hadir. "Kami
tidak menYurati ulang-taPi
kita hubungi lagi ParPolnYa'
Karena sebelumnYa surat
sudah ialan. Kita berharaP
parpol iegas dengan saksinYa
suruh hadir."

Data yang dirangkum Nu-
saBali sebelumnYa, hamPir
seluruh kegiatan Pelatihan
saksi dari parPol diwarnai
aksi mangkir. Kegiatan Pela-
tihan saksi dari ParPol ini
diselar Bawaslu Bali seiak 1

Ai'ril 2019 dan hingga kini
masih berialan di sejumlah
kabupaten/kota se-Bali.

Parpol-parPol _umumnYa
sudah-menYetorkan daftar
nama saksi ke Bawaslu unhrk
dilatih, namun ternyata seba-

eian besar tidak hadir. Bahkan,

iaat pelatihan di wilaYah Ka-

rangasem dan Buleleng ada

oariol vang sama sekali tidak
i"e"e[imLa" sa].si. AkibatrYa
konirmsi Yang sudah dibeli
oleh Panwascam dibagi-bagi-

\
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kordinasi ke Direktorat fender-
al Pajak (DJP), agar kepurusan
yang akan diambil nantinva
tirlak 6..rnntangan dengan ie-
gulasi yang lebih ringgi. "Kami
oaru melakukan rapat awal dan
pada dasarnya setiap keberatan
itu kita tindaklanjutl, dan kepu-
tusan dalam penetapan ke-
beratan pajaknya sesuai prinisp
kepatuhan dan berkeadilanl,
katanya.

Menurut Susi, seiak Surat
Pemberitahuan pajjk Terhu-
tang (SPPT) didistribusikan ke
setiap Unit Pelaksana Teknis
(UPTD) di setiap kecamatan,
pihaknya telah menerima be-
beapa jenis keberatan. Secara

detail berapa.wajib pajak yang
mengajukan keberatan belum
dirinci.

Meski demikian, Susi me-
nyebut kebanyakan wajib pajak
Keberatan atas kenaikan NIOp.
Sedangkan, keberatan kar'ena
nilai pajak-nya naik dibanding-
kan tagihan palak tahun terdi-
hulubelum banyak yang masuk
ke BKD. "Umumnyi keleratan
kenaikan NJOp din keberatan
PBB-nya naikbelum banyak. Ini
masih berproses paling iambat
datam seminggu ini suda ada
keputusan pengurangan pajak,,,
lelasnva.

Sebelumnya, penyesuaian
tarif NfOP tersebut meru-

pakan tindaklanjut dari pe-
rubahan perdi Nomoi 5
Tahun 2013, tentanq pBB p2.
Dalam penyesuaianltu, pem-
kab Buleleng melalui Badan
Keu.angan Daerah tBKD),
tetah menyewa tim appraisal
menghitu.ng perubahan ta_rif NJOP PBB P2. Kini, pe-
nyesuaian tarif tersebut mu-
lai diberlakukan untuk pBB
P2 tahun 2019.

Data di BDK Buleleng me-
nyebut, jumlah SppT yang di-
cetak di tahun 2019 sbbaivak
178.000 lembar. fumlah teise-
but telah didistribusikan ke
masing-masing unit pelaksana
teknis (UPT) di masing-masing

Sikapi Protes Kenaikan PBF P2

BKD'LemparBold
ke Dirl en:Pafak

Koordinasi
dilakukan dengan

Dirjen Pajak karena
pemberlakuan

tarif baru sudah
diterbitkan melalui

Perda.

SINGAMIA, NusaBali
Badan Keuangan Daerah

(BKD) Kabupaten Buleleng,
berencana berksurdinasi den-
gan Direktorat |enderal Pa-

jak, Kementerian Keuangan
[KemenkeuJ RI, menyusul
banyaknya keberatan atas ke-
naikan Pajak Bumi dan Bangu-
nan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2) akibat penyesuaian
tarif Nilai Jual Obyek Pajak
(NIOPI. Upaya itu dilakukan
karena pemberlakuan tarif
NJOP sudah diundangkan
melalui Peraturan Daerah
(PerdaJ.

Rencana tersebut diputus-
kan dalam rapat antara BKD
dengan Inspektorat dan Ba-
gian Hukum Setda Kabupaten
Buleleng, Senin (8/4J di kantor
BKD Buleleng, falan Ngurah Rai
Singaraja.

Sekretaris BKD Buleleng, Ni
Made Susi Adnyani dikonfir-
masi usai rapat mengatakan,
dari pembahasan awal BKD
baru menyusun draf pengu-
rangan untuk menindaklanjuti
keberatan yang diajukan wajib
pajak. Penyusunan draf ini
berdasarkan pertimbangan
prinsip kepatutan terhadap
regulasi yang mengatur dan
berkeadilan. Ini karena, pun-
gutan PBB P2 sendiri.ber-
dasarkan Undang-Undang
[UU] diikuti Peraturan Daerah
(Perda). Regulasi ini sudah
diundangkan, sehingga wajib
diterapkan.

Karena itu, BKD akan ber-

kecamatan, untuk diteruskan
ke masing-masing Wp. Nah
setelah SPPT tersebac Wp mu-
lai keberatan karena nilai pajak
yang ditanggung kenaikannya
cukup.tinggi. Seorang warga
mengaku, memiliki lahan seluas
t hektare,.dulunya hanya bayar
paJak sebesar Rp 300.000,
!u!1p^, l9\"trlg naik sampai Rp
1.000.000. Bahkan ada yairg du-
lunya hanya membayaiseb'esar
Rp 3.800.000, kini harus mem-
bayar sebesar Rp 12.000.000.
"Kala.u naik pasii naik, tetapi
kenaikanya sekarang sa ngat
banyak. Saya sudah liyangk'an
surat keberatan ke B(D," irng-
kapnya. &: k19
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MANAGUPURA, NusaBali
Program beasiswa ke luar

negeri tahaP kedua untuk
ieniane pendidikan SZ dan 53

sampai sekarang belum dibuka
oleh Pemerintah KabuPaten
Badunq. Dinas Pendidikan,
Kepem"udaan, dan Olahraga
(Disdikpora) masih melakukan
kaiian matang dan akan mem-

infa petuniuk lebih lanjut Pada
pimpinan.' "kami sudah menghadaP
Pak Sekda. TaPi masih harus
didiskusikan dengan berbagai
pihak. terkait' Termasuk nanti
akan dilaPorkan kePada BaPak

Bupati," ungkaP KePala Disdik-
poia Kabupaten Badung I Ketut

Wiaia Rttii.a, Senin (8/4)'
Menurut Astika, nanti bila

sudah ada Petunjuk PimPinan,
maka akan langsung diProses'
"Kalau sudah ada Petunjuk
terutama mengenai Pengang-

garan, baru berProses untuk
irogram beasiswa ke luar
nese"ti tahun 2019. Yang jelas,

tah'un ini beasiswa akan di-
berikan khusus untuk 52 dan
S3. Masing-masing kuotanYa
untuk lima orang," ungkaP
mantan kePala SMKN 1 Kuta
Selatan, tersebut.

Program beasiswa ke luar
negerilahun 2019 ini adalah
pr6gram beasiswa tahaP dua'
Ittamun, program Yang terlahir
atas usulan BuPati Badung I

Nyoman Giri Prasta ini ter-
bitas hanya untuk Program
Masister/S2 [strata DuaJ dan

Prdgram Doktor/S3 (Strata
Tieal. Sementa-ra, Program
beisiswa jenjang Strata Satu

[S1J untuk tahun ini ditiada-
kan. Meniadakan Program bea-

siswa 51 tahun 2019, bukan
tanoa sebab. Menurut Astika,
program beasiswa S1 sudah

berialan tahun 2018. PihaknYa
oeriu melakukan evaluasi atas
program tersebut sebelum
melanjutkan.

Nah, bagi Peserta Yang ter-
pilih menerima beasiswa tahaP
iua khusus untuk S2 dan 53,

seluruh biaya selama menem-
puh pendidikan bakal ditang-
gung oleh Pemkab Badung.
Masing-masing orang diang-
garkan Rp 1,1 miliar Per tahun.

Secara umum, Persyaratan
penerima Program beasiswa
3z dun S3 ke luar negeri tidak
iauh berbeda dengan Penertma
program beasiswa 51. Antara
iain harus warga Badung, Yang
dibuktikan dengan KTP dan
KK.

Kemudian, Penerima bea-
siswa bebas memilih negara
yang dituiu. SePaniang Yang'berian gkutan bersungguh-
sungguh kuliah dan setelah ta-

Sekidar men gingatkan, Pro
rm beasiswa ke luar neger

sebesar RP 50P juta Per tanu
Penerima beabiswa Pun wal
menandatangani MoU Yan
berisi setelah lulus kuliah sia
mengabdi untuk Pemerinl
Kabupaten Badung. 6 asa

il
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Hadar Bali

NAPIT PARIPURNA DPHD KLUNBK

Pendaoatan Daerah Capai Rp l, I Triliun
SDMARAPURA _ DPRD

Klungkung gelar RaPat Pari-
purna PenyamPaian LaPoran
Keterangan Pertanggungjawa-
ban (LKPI) Bupati Klungkung
Tahun 20lB di Gedung Sabha

Nawa Natya, DPRD Klungkung,
Senin (B/a). TerungkaP, re-
alisasi PendaPatan Daerah
(PD) 2018 caPai 97,70 Persen
dari pagu indikatif Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 20lB
sebesar RP 1,126 triliun-

Paripurna diPimPin Ketua
DPRD (lungkung I WaYan
Baru, Bupati Klungkung NYo-

man Suwirta beberkan, real-
isasi Pendapatan Daerah Pada
Tahun 20lB caPai RP I,l triliun
atau mencapai 97,70 Persen
dari pagu indika$f Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2018

sebesar Rp 1,126 triliun.
Tak mencaPai 100 Persen

lantaran realisasi PendaPatan
asli daerah (PAD) RP 186,993

miliar lebih atau 97,31 Persen
dari pagu indikatif Peruba-
han RKPD 2018 sebesar RP

19', 196 miliar Iebih. "Realisasi

LAPORAN: Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Klungkung 2019 dj 9-t
Jung SaOna Nawa Natya, Kantbr DPRD Klungkung, Senin kemarin (8/4)'

il,S
,r'.iii:iT>-

,,,5'ii ., ill"i,

0i;!igfi+ir iid\slifl

pendapatan bersumber dari
dana perimbangan sebesar RP

669,716 miliar lebih atau lebih
rendah Rp 10,9 miliar lebih
dari pagu indikatif Perubahan
RKPD tahun 2018 sebesar RP

680,647 miliar lebih/' bebemYa.
Begitu juga dengan realisasi

belanja pada tahun anggaran
20 lB mencapai RP 1, 146 triliun
lebih atau lebih rendah sebesar

Rp 55,04 I miliar lebih dari Pagu
indikatif perubahan RKPD ta-
hun 2018. Itu lantaran realisasi
belanja langsung mencaPai RP

502,145 miliar atau 89,35 Pers-
en dari indi\atif Perubahan

RKPD tahun 2018 Yang diran-
cang sebesar RP 562,009 miliar.
"sementara realisasi belanja

tidak langsung mencapai Rp

644,691 miliar lebih atau 100,75
persen dari indikator peruba-
han RKPD Tahun 2018 yang
dirancang sebesar Rp 639,869
miliari' terangnya.

Ketua DPRD Klungkung I
'Wayan Baru apresiasi kinerja
Bupati Klungkung di 2018. Ka-
tanya, LKPf Bupati Klungkung
Tahun 2018 selain memenuhi
kewajiban konstitusi juga di-
maksudkan sebagai upaya
membangun transportasi dan
memperkuat check and bal-
ances penyelenggaraan pe-
merintah daerah oleh DPRD.
(adv/ayu/rid)
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Wakil Bupati Ketut Suiasa
Serahkan Hibah Rp 1,195 Miliar

TABANAN - Usai pemugaran
dan pembangunan beber-
apa palinggih di Pura Ulun
Desa, Banjar Adat Telengis,
Desa Bengkel, Kediri, Tabanan,
dilaksanakan Ngente g Linggih.

Ritual dihadiri Wakil Guber-
nur Bali Tjokorda Oka Artha
Ardhana Sukawati (Cok Ace),
Wakil Bupati Badung I Ke-
tut Suiasa, Wakil Bupati Ta-
banan I Komang Sanjaya, para
tokoh adat dan masyarakat
Desa Bengkel, .serta krama
dan p angemong Pura tersebut,
Senin (B/a).

Ketua panitia pembangunan
I Wayan Kandri mengatakan,
berterima kasih ke PemProv
Bali, Pemkab Badung, Pemkab
Tabanan, serta para donator
yang telah ikhlas memberikan
bantuan. Sehingga, dalam
pembayelna" P*u :utlulll
pelaksanaan upacara ini, telah
menunjukkan jati diri umat
se- dharma, untuktetap mele-
starikan seni, adat, dan agama
Hindui' ungkapnya.

Suiasa sangat mengapresiasi
masyarakat Desa Bengkel.
Sebab, telah melaksanakan
swadharmanlng agama den-
gan pembangunan pura, serta
melaksanakan upacara den-

Desa yang di-mong 60 kepala
keluarga (KK) tersebut bisa.
selesai.
Dituturkan Kandri, pem-

bangunan pura berdasarkan
rembuk kr ama, karena jumlah
pangemong kian bertambah.
Guna perluasan, diawali mem-
beli 2 hektare tanah di lokasi
pura tersebut seharga Rp 130
juta. Sementara membangun
palinggih menghabiskan Rp

900 juta. "Untuk pembangu-
nan dan penataan pura ini,
kami mendapatkan bantuan
dari Pemerintah Provinsi Bali,
Pemkab Tabanan, dan bantu-
an BKK dari Pemkab Badung
sebesar Rp 500 Juta, serta para
donatur lainnya," ungkapnya.

. Dikatakan, pembangunan
dimulai dari 2017. Ngenteg
Linggih dimulai Februari 2019

dengan puncak karya pada

gan gotong-royong dan hati
tulus ikhlas.
Wakil Bupati Tabanan I

Komang Sanjaya pun rl:^en-
gapresiasi. Pihaknya merasa
bangga kepada warga Desa
Bengkel dapat melaksanakan
pembangunan dan melakukan
upacara Ngenteg Lingih den-
gan pakedek-pakenyum.
Wagub Cok Ace menegas-

10 April mendatang. "BiaYa

upacara dan Pembangunan
menghabiskan kurang lebih RP

I miliar. Kekurangan dari biaYa

tersebut kami tutttPi dengan
urunan bersama," ielasnYa.
Wakil BuPati Badung I Ke-

tut Suiasa mengatakan, Prin-
sip Badung Angelus Bhua-
na, berafii; Badung Berbagi,
dari Badung untuk Bali, telah
memberikan damPak Positif
bagi masyarakat Bali. "Den-
gan pepbangunan Pura dan

kan, yadnya merupakan tang-
gung jawab bersama sebagai
umat Hindu kepada Hyang
Parama Wisesa.
Sebelum melaksanakan

persembahyangan .bersama,

secara simbolis Wabup Suiasa
menyerahkan hibah Rp 1,195
miliar lebih dan secara pribadi
mepuninPp 5 juta" diterima pani-
tiapembangunan (adv/durl/dlo)
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Anggarkan Rp 290 Juta untuk 30 Dewant
j

# pe*m${afu Serfr ffiPffiffi ffims?m Fssrsxmfuak€* S*fumgmfr Smsm F*mgmfodnmn 
i

B/IMGLI, IRIBIII| BALI -Je- wan Perwakilan Rakyat Da- ungkapnya, Senin (8/4). 
llang berakhirnya masa peng- Sekretaris Dewan, Anak erah (DPRD). Pembagian dana purl

abdtan anggota DPRD Bangli Agung Gde Panji Awataraya- "Aturan tersebut kemu- nabakti ini hanya diberikarl
periode 2Ol4-2O19, Pemkab na menyebutkan, pengang- dian dijabarkan dalam Per- sekali. Pembagian besarad
Bangli menganggarkan Rp garan uangjasa pengabdian aturan Daerah (Perda) No 8 uangjasa pengabdian, sesua{
290jutaunhrk30 anggotade- ini telah sesuai dengan Per- Tahun 2017. Karena sudah dengan masa bakti pimpinari
wan. Anggaran yang disebut aturan Pemerintah (PP) No ada payung hukumnya, serta anggota DPRD. Sepert{
danapumabaktiininantinya 18Tahun20lTtentangHak kami berani menganggar- masabaktikurangdariataq
dtberikan kepada seluruh Keuangan dan Administrasi kan uang jasa pengabdian sampai dengan satu tahun,
anggota dewan sebagai jasa Pimpinan dah Anggota De- dalam APBD rahun 201e," 

il?r:irlfi.:tr #ls,Jil1
lan uang representasi.

Sedangkan untuk masal
bakfl sampai lima tahun, di"l
berlkan uang jasa pengabdll
an sebesar lima bulan ataul
pating banyak enam bulanl
uang representasi. Gungl
Panji mengatakan, uang re-l
presentasi anggota dewar{
pada pertode ini lebih besarl
dibandingkan dengan pel
rtode sebelumnya. Sepert{
uang representast bagf kel
tua DPRD yaknl Rp 2,1Juta,l
wakll ketua Rp 1,6 Juta, dar{
anggota sebesar Rp I,5 Juta' I

"Dengan demlldan,untukl
ketua DPRD Bangl nanflnyal
akan menerlma RP 12,6Juta,l
wakil ketua Rp l0 Juta, dad
anggota Rp 9,4 Juta. Untukl
anggota yang mendapatkar{

Jumlah seklan (RP 9,4 Juta)l
hanya sebanyak 26 orang'f
Sedangkan satu orang ang-l
gota dewan hanya menda-{
patkan uangJasa pengabdianf

satu bulan uang rePresentas{
sebesar Rp 1,5 Juta men$-l
ngat yang bersangfutan me-l
rupakan PAW dari almarhumi'
I Made Bawa,l paparnya' 

I

"Uang Jasa pengabdtan tni{

akan kaml catrkan setelahil
masa bakti anggota dewanj
berakhir, yakni bulan Agus-l
tud 2019 nanti. Sementaral
sisa dari anggaran uangjasal
pengabdian itu sudah tentu,
ldta akan kembalikan ke kasl
daerah," tandasnya. (mcr) I
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Perekonomian MasYarakat
Semakin Timpang

r Pemkab Klungkung Geniot Sektor UMKM dan

Pertaniam
BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta mem-

bacakan Laporan Keterangan Pertanggunga-
waban (LKPj), di hadapan dewan dalam rapat
paripurna yangdigelar, Senin (8/4)' Ada bebe-

rapa hal yang menjadi point penting yang di-

sanpaikan Suwirta, yakni perekonomian ma-

syarakat Klungkung yang semakin timpang'
s'eningga ke depannya pemerintah akan lebih

menggenjot sektor UMKM serta pertanian'

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua

DPRD Klungkung lWayan Baru dan dihadiri
18 anggota dewan. Serta dihadiri Bupati Nyo-

man Suwirta dan jajalannya' Dalam paripur-
' na tersebut, Suwirta menyampaikan secara

umum kondisi perekonornian di Kabupaten

Klungkung menunjukkan perkembangan pG

sitif. Mulai dari pertumbuhan ekonomi pacla

2017 mencapai 5,34 persen' di atas pertum-

buhan ekonomi nasional yang sebesar 5'07
persen.

"Titik' puncak dari pertumbuhan ekonomi

ini, memang tdak setinggi di tahun 2QL6yang
mencapai 6,02 persen' Perekonomian Klung-

kung di tahun 2016, melesat lantaran sektor
pariwisata," jelasnya.

Kondisi ini ternyata juga berdampak pada

gini ratio (ketimpangan) antara penduduk

miskin dengan kaya di Klungkung yang sema-

kin lebar. Hal ini lcrena sektor pariwisata bi-

a$nya digerakkan para pemodal' sementara
sektor pendukung. utama,seperti pertanian di-

kalahkan oleh sektor Bariwisata'
"Kami akan terus genjot sektor UMKM

dan pertanian. Perekonomian warga tidak
boleh terlalu senjang, seperti saat ini," te-
gas Suwirta.

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan
daerah pada tahun anggaran 2018, Suwir-

ta memaparkan, realisasi pendapatan daerah
pada 2018 sebesar Rp1,100 triliun atau men-

capai 97,70 persen.
Sumber pendapatan dari dana perimbang-

an belum mencapai target. Yang mana pene-

rimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pa-

jak hanya terealisasi Rp 18,401 miliar (84'47

TRIBUN BALYEKA MITA SUPUTRA

persen). Demikian juga dengan dana aioka-

si khusus yang terealisasi Rp 120'943 miliai
dari pagu Rp 128,491 miliar atau hanya.ter'
capai 94,13 persen. Sedangkan untuk reali'
asi belanja pada tahun anggaran 2018 men-

capai Rp 1,146 triliun atau lebih r€ndah Rp

55,041 miliar dari pagu indikatif RKPD tahun
20L8.

Realisasi pendapatan daerah ini bersum-

ber dari realisasi Pendapatan Asli Daeiah
(PAD) Rp 186,993 miliar atau 97'31 persen

dari pagu indikatif perubahan RKPDtahun
2018 yang ditetapkan Rp L92,t66 Miliar. Di

samping itu, realisasi pendapatan yang ber-

sumber dari dana perimbangan Rp 669'716
miliar, lebih rendah Rp 10,931 miliar dari
pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2018
Rp 680,647 miliar.

Terkait realisasi pembangunan' Bupa-

ti Suwirta menyampaikan, sepanjang 2018
sudah dituntaskan rehabilitasi jalan sepan-
jang 29,60 km, pembangunan gedung In-

stalansi Bedah Sentral (lBS) Rp 19,951 Mi-

liar, pembangunan enam unit pasar' serta
pembangunan 80 unit bedah rumah dan 47

unit rehab rumah.
Pada rapat paripurna itu diserahkan LKPJ

ke Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru'
(advlmlt)
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Rehab 7 SD Habiskan

Rp 2,6 Miliai'
Dli'lAS Pendidikan Kota Den-
pasar menganggarkan RP 2'6
miliar untuk rehab tujuh Se-
kolah Dasar (SD) di Kota Den-
pasar.

"Untuk yang kelanjutan Per-
baikan tahun 2018 kemarin'
kami kebut dan rencanakan
selesai sebelum tahun ajar-
an baru. Sehingga saat tahun
ajaran baru, gedung itu sudah
terpakai, kami kejar, sehing-
ja target Mei atau Juni tun-
tas dan Juli bisa diPakai"' kata
Merta.

Untuk tahun 2019 ada tu-
juh sekolah yang direhab meli-
outi SDN 8 Sanur, SDN 6 Pena-
tih, SDN 2fon1a, SDN 15 Dauh
Puri, SDN 14 Pedungan, SDN
27 Pemecutan, SDN 15 Peme-
cutan.

Adapun rehab ini untuk Pe-
rehaban atap sekolah. Rehab
tahun 2019 dengan an*gat-
an Rp 2,636 miliar ini akan

dimulai bulan Mei 2019 dan
ditargetkan tuntas Pada SeP-
tember 2019. Dana ini ber-
sumber dari APBD Kota Den-
oasar 2019.1

"Nilai rehaPnYa nanti tergan-
tung kebutuhan di sekolah ma-

sing-masing. Konsultan Yang
mengerjakan. Kita a ngelarakan
dana segitu, kita mohon ke
konsultan sebelum buat gam-
bar atau DED agar ke sekolah
dulu, tanya kepala sekolahnYa
apa yang diperlukan. Sekolah
yang tentukan bagaimana,"
katanya.

Selain rehab atap, juga ada
pembangunan Padmasana
di dua sekolah yakni SDN 22
Dauh Puri, dan SDN 16 Peme-
cutan. Juga Perbaikan tem-
bok penyengkerdi SDN 11 Pe-
guyangan, SDN 8 Pemecutan,
SDN 6 Sesetan, SDN 17 Kesi-
man, SDN 18 Dangin Puri, dan
SDN 4 Peguyangan. (ruP)
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Kabupaten Karangasem tahun 2019 mendapatkan Dana

Desa (DDfdarl pemerintah pusat Rp 78'781'974'000'

Kucuran jumlah dana desa itu termasuk mengalami

peningkatan dari tahun.sebelumnya yang hanya Rp

64.239.619.000. Dengan dana sebesar itu, lalu di sek-

tor manakah diiadikan prioritas pembangunan oleh

Pihak Pemkab itu?

KADIS DPMD Karan- DD untuk Karan-gasem itu
gasem Komang Agus Suka- memang mengalamr pe-n-

3""",-S"t^..-13/+;" kematin ingkatan dari tahun lalu'
;;;;;;ttpkan, bantuan Peningkatan alokasiDD vang

diberikan itu,meruPakan
kebijakan Pemerintah Pusat.
Pada tahun 2019, Karangas-
em mendaPatkan dana desa
(DD) dari Pemerintah Pusat
nn 2S.24f .924.000. Jumlah ini
menealami kenaikan dari ta-
hun iebelumnYa Yang jumlah
DD-nva Rp 64.239.619.000.

Untut< menYalurkan ban-
tuan DD ke-78 desa Yang
tersebar di Karangasem itu,
kata Sukasena nilainYa tidak
sama antara satu desa dengan
desa lainnya. PenYaluran DD
itu diberikanberdasarkan
sejumlah indikhtor. Param-

binzung, karena membutuh-
kariwaktu cukuP lama untuk
mencoblos. Sebagian besar
warga mengaku kesulitan
melihat gambar Partai dan ca-

leg4ya. Demikian juga tulisan
pada surat suara, juga amat
Lecil-kecil. Ada juga Yang
menqaku kesulitan meliPat
kem6a[ surdt suaranYa, kar-
ena ukurannya Yang cukuP
besar.

Salah satu warga WaYan '
Rasni, mengakui sulit men-
cari nama caleg PilihannYa'
karena tulisannYa diang-
gap terlalu kecil. Demikian

. 

juga Wayan S3rna,, mqlqqf-<y

warnanYa. Padahal, sebelum
memasukkan sudah diPandu
oleh petugas PPS Yang men-
iasa-dan mengarahkan di
."Litut kotak suara. Hasil
ini sedikit menjadi catatan,

. di mana Proses sosialisasi
' KPUbelum mamPu memberi-

kan pemahaman sePenuhnYa
kepada masyarakat dalam
telinis memilih.. Ini Pula Yang

losan.
Ketua KPU Klungkung

Gusti Lanang Mega Saskara,
Selasa (9/4) kemarin, men-
gatakan kecamatan Yang
iertama kali disasar adalah
i.Jusa Penida. Proses fistri-
busi logistik ke Nusa Penida
akan dilakukan Pada 14
April nanti. menggunakan
truk. kemudian diangkut
menggunakan KaPal Roro
dari Felabuhan Padangbai
menuju Nusa Penida. Total
loeistik ke Nusa Penida den-
gan jumlah TPS 190, seban-
vak 950 kotak suara (satu
TPS lima kotak suara) Yang

manJadi kekhawatiran ban-
vak pihak, dengan sistem-pemilu 

serentak ini, ,kar-
bna masvarakat di desa-desa
nampak-belum siaP dengan
sistem pemilihan sePerti itu.
(kmb31)
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tandasnya. mencapai Rp 31a,7 miliar.
Sebelumnya. bertepatan Jumlah itu berasal dpf ber' ,

dengan Titeni Kodnso, Kamis bagai sumber sepertilBKK
(+/a), Pemkab Gianyar menj; plpvilsi Bali untuk desa p!rk_:

erahkankendaraanoperasional rdnan Rp 63,7 miliar, BKK
untuk Pemerintah Desa serta ProvinsiBaliuntuksubakdan
BadanPermusyawaratanDesa'sulak gbjan Rp 26,7 miliar,
(BPD) se-Kabupaten Gianyar. BKK I(abupaten Gianyar un-
Hal. 15 tuk desd pakraman RP 5,3

: @0, LO A?FL Ntg

Serah Terirna

karena sesuai perbup ini, kare- Misalnya pemberian dengan
na mempertimbangkanBHP mempertimbaqgkan prestasi
yang naik signifikan, yakni desa,sehinggadapatdiberikan
dari Rp 53 miliar menjadi Rp bertahap sebagai bentuk re-
l! miliar untuk desa tahun ini," ward.'Makanya ini seharusnya
jelasnya. dissrtzi dengan kajian wilayah

Akibatkebijakanini, sejum- dan sosial masyarakat," kat-
lah desa ada yang menunda anya.
pembangunaninfrastruktur, Satu-satunya desayqn-g
Lare.ra lia-" -"nganggarkan tidak ikut beli mobil adalah
pembelian mobil. Menanggapi Desa Pejeng Kaja. Perbelel
persoalan tersebut, Dewa Adi Pejeng Kaja Tjokorda Gde
menyebutkan, untuk pemban- Agung beralasan saat ifqe-
gunan infrastruktur itu bisa dang mengerjakan n1offifn
menggunakan alokasi dana pengolahan sarnpah 3R. -Kita
selain BHP. "Misalnya Dana sedang menjalankan prrlglam
Desa dari pusat itu kan dipe- pengolahansampahyangluma-
runtul<kankhususmembangun yan perlu dana, sebab temgat
infrastruktur, bisa pakai itu pembuangan sampah kan kita
seharusnya," katanya. - tidak bisa lagi timbun di jurang

Anggota DPRD GianyarI.B. atau dibuang ke sana-ke mari,
Nyoman Rai menilai program apalagi masyarakat sendiri
pengadaan- mobil operasional ingin.lin-gkungan bersih dan ,
desa ini seharusnya diadakan sehat,"jelasnya.
selektif.Sebab,.setiapdesa Rencana pembangunan
mspiliki kebutuhan b,erbe-da. tempat pengolahan sampah

Tak Jadi Pri
Expander untuk 63 desa di
Kabupaten Gianyar, kecuali
Desa Pejeng. Pengadaan 63 unit
mobil nilainya belasan miliar
rupiah itu diperoleh dari Bagi
Hasil Pajak @HP) daerah Ka'
bupaten Gianyar. Pengadaan
ini mendapat sonrtan. PasalrrYa,
anggaran tersebut seharusnYa'
bisa digunakan untuk program
Iain yang lebih prioritas.

Kepala Dinas PMD Gianyar
Dewa Ngakan Ngurah Adi
menerangkan, pembeliran mobl
yang menggunakan dana BIIB
sudah sesuai Perbup l4UtOlE
tentang pedoman pe&rian
bagi hasil pajak kepadaiurer-
intah desa tahun 2019. Ber-

terscbut pasti crirezrrisasika., 
Sgrah Tgrima miliar, Pag. Alokasi Dana

i;;.;;;i suclatr cSanggarhan - " ' Desa (4DD) Rp 74'4 miliar'
e;i;;;',ipi;D"". S"iii,., it,,. Dari Hal. 1. ' ,P:** B-Hl.T2,3. miliar,,Basi

dasarkan perbup itu, pemerin-
tahan desa berkewajiban merl
ganggarkan pengadaan mobil
dan motor tersebut. "Bapak
Bupati berani mewajibkan

Edisi
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Wange Smfim&mm Ssmpffit ffrmt*s ke Sedana

ffi H"l[;lyx,J,F,"1*nu:[fft.J"H1i#,I#ff ?JJffi-Tl'ffi?',;l"H.ffilH;iiit:;*'i*;
W; i;;; ;;.J"ai pi"t" it ial" lebof itu mengirrgirt rydg" perbaikan meski te-" 'mengenaikendal3lampatnva

masuk Desa Sulahan, Keca- kerusakan telah te4a-rli ie- iarr aiatrgg"tt"tt. realisasi perbaikan dengan

matan Susut belum menda- jak tiga tahun tera-khir. Ia Di hadipanpegawai Pem- dana yang telah tersedia, ia

pat perbaikan. padahJ rua" irr., riengunEapkan sudah kab Bangli t .ti i1", Sedana mengarahkan Tribun BaLi

jalan tersebut meniaoilJur -.rrg"rrglg..fan perbaikan Artha m"eminta Dinas Pe- untuk konffrmasi ke Kepala

perlintasan *urgu ."i.it", saatidailt"letot. kerjaan Umum Perumahan Dinas PUPRKim'

meski saat i.ri trattya menyi- "lni bukan sesuatu yang dan {lwasan Permukiman

sakan lebar 1,5 meter. harus kita wacanakan, tap'i (PUPRKim) Bangli segera Revlew dan lelang

Waldl Bupati Ban$i, Sang perlu actbn (dari) pihak ter- merealisasikan perbaikan' - Sekretaris Diraas PUPRKin

Nyo.n"r, Sedana Arfr" ".*I tait dalam hal ini Kepala Namun penegasan wakll Bangli' I Made Soma menga-

pat menyinggung r..*""t* 
-oi""" 

pu: Saya suddh*w- bupati siat apel tersebut takan, tahun lni perbaikan

iJ"" ai r."ffpurig halaman- rintahkan karena suaaniida terkesan gertak sambal' Jalan jebol menuJu kampung

I ;;;gi;;"Jil^d cukup pa- aryggrymya itu," katanya. Hinggl !ula". \..Tq.t. ta- halaman Wabup Bangli itu

I rah tersebut. Ia sdnpaikan itu 'iib.lrr-ny", peiabat ylng hun-iOtg ini' plan jebol se- idan segera dikerJakan' Pan-

I s."f .nemimpin apet ai"tpU" juga berasai dari Oesa Su- paniang 20 meter tersebut jang kerusakan jalan men-

I pertengahan tahr:n 2018. 
' i"fratt ini mengaku sempat feium aiperbaiki juga. 9lpti 20 meter dengan lebar

I Dikonfrimast setasalg/+), diprotes oleh wirganva me- L.alr1. kapal $T"til?Ii lgTIAf fle"T:,:f T""::;,#XJi"iilffil;ffi:iffi ;ff;il;;;i*r"';.;; p.iu"iru"i 'sedana Artira dari iotai rebar jaran tujuh

I

hanya waktu
umya

barl. diaJukan untuk proses
lelang ke ULP fUnit layanan
Pengadaan)," j elasnya. (mcr)

meterterhitungsampaibahu "Setelah dibuatkan DED

.Jdm.' dnggaran perbaikan (Detai| Engineerlng Destgn)
-iudah diplot dengan nominal oleh konsultan, perlu revlew

Rp 600 juta pada APBD in- sedikit untuk penyempur-

duk 2019 ini. naan. Paling tidak review ini

Anggaran Sebelumnya Tak Mencukupi
PERBAIMN jalan tersebut sudah dianggarkan Usai ditambahnya anggaran perbaikan' pe!

sejak diketahui jebol dengan nilai Rp 200 juta. ngerjaan jalan jebol lagi-lagi tidak bisa direali-

Njmun saat dokumen pelaksanaan anggardn sasikan. Soma menyebut, ini disebabkan pe-

(DpA) belum disahkan,justru kerusakan sema- ngesahan APBD Perubahan saat itu cenderung

i<in parah akibat tergerus hujan. "setelah die- mepet, yakni sekitar bulan Oktober atau No-

valuasi kembali, ternyata dana itu tidak mencu- . vember. Sedangkan proses lelang kegiatan' se-

kupi. Karena ada kekurangan dana serta tidak ' " tidaknya membutuhkan waktu selama sebu-

bisa dikerjakan, maka dianggarkan kembali lan. "Belum lagi pengerjaan senderannya yang

pada tahun 2018 di lneAO[peruOahan dengan membutuhkan waktu selama dua bulan. Oleh

anggaran Rp 600 juta," ,beber Sekretaris Dinas. karen"a itu, kami putuskan untuk menunda dan

eUFnXl4. BanEti. iMade Soma. diatihkan tahun 2019." tandasnya. (mer)
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Perjuangkan Nasib Petani dan Krama Subak di Bali

USAI menyerahkan bantuan
vertikal dryer (mesin Pengering
padi). di Subak Bengkel. Desa
bengkel. Kecamatan Kediri. Ta-
baninberkapasitas 10 ton senilai
Rp 1,6 miliar, kini giliran Kelom-
pot tutii Warna Merta di Desa
Mambang, Selemadeg Timur,
Tabanan, Selasa (9/4) lalu digelon-
torkan bantuan serupa, berkaPa-
sitas 6 ton senilai RP 1 miliar oleh
anggota Komisi IV DPR-RI dari
Friksi PDI Perjuangan, Drs. I
Made Urip, M.Si..Bahtuan terse-
but diresmikan secara simbolis
oleh wakil rakYat sejuta trak-
tor itu bersama anggota DPRD
Tabanan Wayan EddY Nugraha
Giri, S.Sos., M.M. Yang juga Ca-
lee ^DPRD Tabanan.daPil Kediri
dan Marga dari PDI Perjuangan
beserta jajaran Dinas Ketahanan
Pangan dan Hortikultura Provinsr
Balidan Dinas Pertanian Kabu-
paten Tabanan' Camat Selemadeg
iimur. Perbekel Desa Mambang
serta Bendesa Adat Mambang
Gede disaksikan ratusan Petani
dan hranta subak setemPat.

Ketua LUPM Warna Merta,
I Made Tarka Suta, S.Sn., men-
gakui sengaja mengundang Made
firip saat me makuh dan melaPas
ba'frgunan dan mesin vertikal
drve"r karena satu-satunYa wakil
raiyat yang terbukti memPer-
iuanekan Rasib Petani d'ankrann
iuUat a; seluruh Bali. Salah satu-
nva. bantuiih beruPa bangunan

. din mesin pengering Padi atau
'eabah ini. Karena itu' qerasa
,iangat bersyukur diberikan ban-

\tuan bangunan yang dilengkaPi
jdettean mesin vertikal drYer.
lBan?unan daPat diselesaikan

'. sekitar 15 Desember 2018 Yang
dikerjakan sejak 19 Oktober 2018.
Untul pemasangan mesin mulai
18 Desember 2018. "Bantuan ini
peran serta dari Pak Made UriP
yang sudah membantu asPirasi
kelompok petani. Kita ucaPkan
terirda kasih atas bantuannYa dan
siap rirendukung Pak Urip periode
berikut," bebernya.

Sementara itu, Kabid Tana-
man Pangan dan Hortikultura I
.NyomanSunarta mewakili Kadis
Pertanian, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Bali

Urip memperjuangkan bantuan
ini iebagai wujud keberPihakan
petani dengan seribu drYer se-

iuruh Indonesia. Salah satunya
bansunan dan vertikal d.rYer ini
teriujud berkat arahan dari
Made iJrip di tingkat Pusat seb-
aeai DPR-RI-nYa Petani. "BaPak
ini memang khusus di Pertanian
yang saat kamPanYe semua di-
wuiudkan, termasuk traktor
vane banvak dibantu' Karena
itu.Eantuan ini haraP digunakan
dengan baik agar Pak UriP tidak
mal-u memberikan bantuan ini."
tandasnya.

Bendesa Adat Mambang Gede
Wavan Gunadi, B.A., S.Sos. Yang
mewakili hranra adat khusus ke-
lompok tani mengucaPkan terima
kasih atas bantuan Pusat Yang
diperjuangan Made UriP. "Pak
Uiip sudah terbukti berkomitmen
dan herpihak terhadaP Petani.
Karena itu kami siap mendukung
kelima kalinya maju ke DPR-RI.
Karena figurnya sangat bersaja
dan sangat memperhatikan para
petani yang juga terbukti adanya
bantuan sejuta traktor di seluruh
Bali. Karena itu, kita kembali

' memberi mandat agar duduk kem-
bali menjadi wakil rakyat di DPR-
RI, karena sangat merasakan
perjuangan Pak Urip khususnya
bantuan untuk kelompok tani."

imbuhnya.
Sementara itu, Made UriP men-

eaku sangatbangga saat kegiatan
ieses bisa melihat PerkembanSan
kelompok tani mewuj u dk/n drY er
vane iudah bisa digunakan dan
teriramfaat bagi kronm subak
di Desa N1ambang. "Melihat hasil
panen khususnYa musim hujan
iulit mengeringkan gabahnYa'
sehingga harganYa jat uh.' Karena
itu lahir kebijakan fnengangkat
hasil panen, agarbida belmanfaat
densan barrtuan Prolram alsintan
termasuk dryer," jelas anggota
DPR-RI empat Periode ini.

Bahkan. Ketua DPP PDI Per-
iuanean vanq ditugaskan kelima
talinlva maju sebagai Caleg DPR-
RI Dapil Bali nomor urut 1'dari
PDI Perjuangan itu sebelumnYa
sudah sempat meresmikan v6r-
tlkal dryer di Desa Bengkel den-
gan kapasitaS yang lebih besar.
"Saya berharap para Petani Yang
mendapatkan bantuan supaya
digunakan dengan baik, karena
ada evaluasi dan monitoring dari
pusat apakah bantuan sudah
jalan apa tidak, sehingga harus
dijaga betul dan terus mendapat

' pembinaan. Jika berjalan dengan
baik bisa memacu semangat, agar
kelompok lain juga dapat bantuan
seperti ini," tutup anggota Bangar
MPR-RI itu. (ad439)*"1:gT kan, demi petani Made
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il""t6*p"i di Wantilan Pura
Tirta EmPul Desa ManukaYa
Kecamatan TamPaksrrrng,
Gianvar, Rabu (10/4) kemariir'

Kehadiran BuPati Giri

irnai pertama Diserahkan Rp 1B M rliai-v
PEMERINTAH Kabupat- I Walz.an Tagjl winarta, _B-u- di dalam merestarikan.dan uqflIran terjma kasih kepada

enBadungkembalimenyerah_ patiGianyarrir"'a"ee""M"- p".'i"?iaTt,toai.i.r""r.aun Bririati Badung nrewakili se-

kandanahibah,kariinisebesar hayastra":"^r#S:.ff:ii: [*j#,".##::]?1ffi1"il ::lf';r*ll',:*ll tl*flt""J"*fiiU"tt,\g\inisebesar havastradenganwaKuDupaLr "*"'t;;t;t;;;;;d*"y; itas-bantuannva berupa

$"':gffiiifffitrftf;;l f"flTfi"^6t.Hq.+Jffli illf,:;il;;;:;il:;i"i6h il;;'h;i' ,,"t.,t' rne':'ba'lr.'

Gianvar r:vrl:l:".^Il1"d" 'l#i#$k?fftt"*lJ3:n: mi};s,*l'aw"mlj; F:ul!::ql{ifit':?:'rlit

l-{unras clan -['irta tJsaha tspl( Rl Ferwal<ilan trroirirrsi Bali

ffi mft n i,f) r: st

Gia nyir, 
-Kabu 

g.H"*,ut, : #J;^'f;.;; tJu""'u.vu'o- b::ll"t'^:.f.il,*"1.?-l'Ti;]l

H*l:,ffit1fi1|3Lff:$: ilii,';'.l;"' iiiliv""'iirii-"; du" ciu''yo' (ad t4e)

;;#;; diseiahkan sebesar Gia-nyar,J(abaq numas Delua '-,
itp 18 miliar ol.l, e.tp"ii il- u"aftng Putu Neurah Thom- mer

il#i'ii;;#; "'.ri+i:: sglia*;ll ffi*hJ"ix't b#;
Badu4g Putu
as Yuniartha,
gadu4g Putu \_ urlh Thom- merlnganxan oeoarr uaDraro- """=, ir;;t""ii itri. *iitri*gg-',
l'Jliii,.i""rii, dirL gcd^p.'. kat, sava kir. 3 sikap positif ini penur

penelitiandarrp"ng".olillki, **;"0-r-*-_Iafotu., ber.amu- pemanfaat.rurvir betul-lre'tul

Kabupaten Badung f vf'iii"" 9^ri".X"agn.npun 
kitaharus bisa dipe'tatrsgtrtrs'l:rw:tr)

suambara, x"puh e"s'u;il;;- ;"-;" 1"1ii1:,f'f?.1*-Y:* Il:,*T lii?5-tJl;i:;;iiilliXfffiH ffin?iiffi;'"; i,i:"ilHi;;;ind *;;" p, ":: i 3 :, : filf; uu,i,n:k',:J li l',: f i l 
l

Budi tusawa, aun x"puii;F: ;^k;t^nyak yans-akankita *111ntoun 
tahap pt'rtama t LtL

KAD Badung I Ketut S*]u*. "jut 
t"t "4^ 

.".itln ringan diterima oleh para bendesa ;3 I

Bupati Giri prasta Htrfi ;$;;;;; riuU-i"ir<tt""na - pakraman da'.i 3 kecamitt-a'

sambutannvq *"{'q.^li{! iil!lr.*lg:* ;:r"*:* *iiitTli,li:i:ff[:,1i iil]sambutannya mer.reatakan rtu sava *""*;;T;i;ii;;i 'B:i;g;ii;., piyangan .llp

L"*fi*m,mrf";:: aHH:LYl"[i'1i]:t+fri# ffi t'J;T sili;TJffiiti
lus Bhuana" ,",,g b",#"i5; ;;i;;;;;;k;;;i;;;:ila Rp'a'gso miliar' scdangkan

,,Badung Berbag-i a"ii*s;l iu,,e-tit".i",^iiJ;"1""'el- lil?Jll'55"1::,ii3l, ''i;
d:J;ilt'.,f8"F.3"a*t t"""- b"ttGfr Prasta' e'anr

iadi komitme.rrry" r"lu* u*"t semen_tari'it.r, Bupati 12'5milialuntttk Kecauiittitrt

untuk meringanka".;Jt# 9{"*':i y:*:}S'$* !}X6lll^",-',:t 
BI.rrbatr'lr'l

Prasta disambut antusias oleh

masvarakat GianYar, diiringi
dengan tari Baris dan tari
Kecak. Turut mendamplngl
dalam kesemPatan tersebut,
Wakil BuPati Badung I Ketut
Suiasa, Sekda Badung I WaYan

Adi Atttu*", anggota DPRD
Provinsi Bali NYoman Par-
ta dan Kadek Diana, Ketua
1PRD KabuPaten GianYar

i Badung untuk Gianyar

@M Lebi!'P.*luJi@b
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Bernnbung ke Hil-l 5 Kolom I

Desa Adat Dauh Waru, Rabu
sore pukul 15.00 Wita, di-
hadiri ribuan peserta yang
terdiri dari kalangan bend-
esa adat, para perbekel, tokoh
masyarakat, dan perwakilan
pemuda. Peluncuran program
Wifi gratis ditandai penekanan
sirine yang dilakukan Guber-
nur Koster bersama Bupati
fembrana I Putu Artha, Wabup
Jembrana I Made Kembang
Hartawan, Ketua DPRD |em-
brana I Ketut Sugiasa, dan unsur
Forkopimda Jembrana.

Gubernur Koster me-
nyatakan, penyediaan Wifi gra-
tis diberikan kepada seluruh de-
sa adat di Bali. Melalui lavanan
internet gratis yang dipasing di
masing-masing wantilan desa
adat ini, pihaknya mengharap-
kan peningkatan kualitas SDM.
Selain itu, wantilan desa adat
nantinya bisa mnenjadi 'Balinese
Culture Meeting Point' .Artinya,
wantilan desa adat dimanfaat-
kan menjadi berbagai pusat
kegiatan, baik pengembangan
kebudayaan, kehidupan sosial,
maupun ekonomi.

"Di Bali ada 7.493 desa adat,
semuanya akan dapat layanan
internet gratis. Selain itu, seko-
lah, Puskesmas, dan destinasi
wisata juga semua dapat akses
internet lebih mudah untuk
keperluan banyak hal yang ber-
manfaag" tandas Koster serava
mengaku sudah menyiapkin
SOP menyangkut layanan Wifi
gratis ini, agar tidak disalah-

gunakan untuk mencari hal-hal
yang bersifat negatif.

Menurut Koster, penyedi-
aan Wifi gratis menuju 'Bali
Smart Island' ini juga dija-
lankan untuk integriias kes-
atuan wilayah. Melalui layanan
internet gratis di desa adat
ini, juga bisa menjadi akses
untuk memperluas pemasa-
ran produk-produk lokal di
masing-masing desa. Selain itu,
juga memperkuat kepariwisa-
taan, budaya, kesehatan, dan
pengetahuan sesuai dengan
potensi lokal dan wawasan
global yang dimiliki.

Launching layanan internet
gratis ini, kata Koster, seka-
ligus momentum memulai
kreativitas dan inovasi dalam
dinamika perubahan yang
begitu cepat, tanpa melupa-
kan akar budaya Bali sebagai
spirit dalam mewujudkan
Krama Bali Sejahtera. "Bali
Smart Island ini kami harao-
kan dimanfaatkan seluruh
komponen masyarakat untuk
memperoleh informasi yang
positif dan berguna sebagai
referensi pengetahuan dalam
memperkuat karakter budaya
Bali secara umum," papar Gu-
bernur asal Desa Sembiran, Ke-
camatan Tejakul4 Bulelengyang
juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Sementara, Kadis Kominfo
dan Statistik Provinsi Bali,
Nyoman Sujaya, dalam sam-
butannya mengatakan penye-
diaan layanan internet gratis
ini sudah dimulai seiak No-
vember 2018. Dari taiget 180

akses poin layanan internet
gratis tahun 2018, sudah tere-
alisasi 311 akses poin. Sedang-
kan di tahun 2019, ditargetkan
pemasangan 1..825 akses poin
Wifi gratis, dengan lokasi pen-
empatan di wantilan desa adat
sebanyak 1.371 akses pbin,
Puskesmas (107 akses poin),
objek wisata seba (203 akses
poin), SMA/SMK/SLB (132
akses poin), dan public area
(12 akses poin). Hingga April
ini, sudah terpasang 640 akses
poin atau 35,07 persen dari
total target 1".825 terpasang ta-
hun 2019. "Diharapkan tahun
ini semua direalisasikan sesuai
target sasaran," ujar Sujaya.

Menurut Sujaya, berdasar,-
kan jumlah desa adat, Pusk-
esmas, sekolah dari SD hingga
SMA, dan bertambahnya objek
wisata potensial se-Bali, sam-
pai tahun 2020 depan ditarget
pemasangan Wifi gratis seban-
yak 4.157 akses poin. Khusus
di Jembrana, pada tahun 2018
sudah mendapat 25 akses poin
Wifi gratis, sementara pada
2079 dapat jatah 89 akses
poin, dan tahun 2020 menca-
pai 209 akses poin.

Anggaran pengadaan Wifi
gratis ini, kata Sujaya, berasal
dari belanja langsung. Rinci-
annya, pengadaan Wifi gratis
tahun 201-8 dengan anggaran
Rp 165 juta, sementara untuk
tahun 2019 dianggarkan Rp
10,18 miliar. "Anggaran ini
dapat bertambah sejalan den-
gan kemampuan penyiapan
lntrastruktur serat optic ke

seluruh pelosok pedesaan di
Bali," katanya.

Sementara itu, Bupati Putu
Artha mengaku sangat men-
gapresiasi berbagai program
Gubernur Koster beserta per-
hatiannya terhadap Jembrana.
Termasuk soal program Wifi
gratis ini. Menurut Bupati
Artha, pihaknya sempat men-
gusulkan pengadaan 89 akses
poin Wifi gratis. Namun, di luar
dugaan Gubernur Koster me-
mastikan akan menambahkan
lagi 200 akses poin Wifi gratis,
sehingga Jembrana total akan
diberikan 289 akses poin.

"Tentun program ini sangat
bagus. Selain dapat menin-
gkatkan pengetahuan dan
mengurangi kesenjangan digi-
tal masyarakat, pemerataan
infrastruktur telekomunikasi
dan internet juga dapat menin-
gkatkan kualitas SDM kram4
Bali," tegas politisi PDIP yang
sudah dua periode menjabat
Bupati fembrana ini.

Untuk mengoptimalkan
pemanfaatan Wifi gratis ini,
Bupati Artha mangharapkan
peran serta masyarakat dan
jajarannya, agar benar-benar
menggunakan dan mensosi
alisasikannya dengan baik, se-
hingga dapat berdampak posi-
tif terhadap pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan
kapasitas SDM. Masyarakat
juga diminta menjaga dengan
baik fasilitas yang disediakan.
"Mari kita manfaatkan sebaik-
baiknya dan ikut menjaga,"
ajak Bupati Artha. @ ode
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ProgramWifi gratis di seluruh Bali
menuju'Bali Smart Island' dilaunch-
ing secara resmi Gubernur Wayan
Koster di Wantilan Pura Puseh Desa
Adat Dauh Waru, Kecamatan Jem-
brana, Rabu (10/4) sore. Ditargetkan
tahun 2020 mendatang sudah terpa-

sang 4.157 akses poin Wifi gratis se-
Bali. Gubernur Koster ingin wantilan
desa adat nantinya menjadi' Balinese
Culture Meeting Point'.

Acara launching program Wifi
gratis se-Bali di Wantilan Pura Puseh
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Duo n mas

Iembrana Dituntut 4,5 Tahun
DENPASAR - Tuntutan hukuman penjara lumayan tinggi

diajukan jaksa penuntut umum (lPU) Kejari Jembrana ter-
hadap Kelian Dinas Banjar Munduk Ranti, I Gede Astawa,
48 dan kelian Dinas Banjar Sari Kuning Tulungangung,
I Dewa Ketut Artawan, 53. Duo kelian dinas dari Desa
Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Iembrana, itu
masing-masing dituntut penjara semalam 4,5 tahun.

IPU GedionArdanamewakili Ja}sa Iwn Praditya Putra menilai
dua kelian dinas tersebut bersalah mengorupsi dana sannrnan
kematian Pemkab Jembrana tahwr 2015. 'Agar majelis hakim
menjahrlrkan pidana kepada terdalwa I Gede Astawa dengan
pidanapenjara selama4 tahtrn dan 6bulan (4,5 tahun) dihrangi
seluruluya selamaterdaku/a ditahan di rumahtahananNegaraj'
ujar fPU di Pengadilan Tipikor Denpasaa kemarin ( 10/4).

Selain pidana badan, IPU juga meminta majelis hakim
kepada majelis hakim pimpinanWayan Sukanila menjatuhkan
denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Selain itu, Astawa yang menjabat sebagai Kelian

Dinas Banjar Munduk Ranti sejak tahun 2003 sampai
tahun 2014 juga dibebankan membayar uang pengganti
sebesar Rp 32.700.000, atau harta bendanya disita atau
diganti pidana penjara selama enam bulan.

Tunhrtan pidana penjara dan dendayar.rg sama juga dikenakan
kepada terdakwaArtawan. Bedanya pada uangpenggantiyang
lebih besar yalori Rp 70.400.000. Bila tak membayal hartany
disita, atau dipidana penjara selama sanr tahur.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer, yaitu pasal
2 Ayat (l) juncto Pasal t8 UU Tipikor juncto pasal 55 Ayat
(l) ke-l KUHP juncto Pasal 64 Ayat (l)KUHp.

Menanggapi tuntutan IPU, masing-masing terdakwa
melalui tim penasihat dari pos bantuan hukum (pBH)
Peradi Denpasar akan mengajukan pembelaan (pledoi)
secara tertulis. "Kami minta waktu seminggu untuk
menyampaikan pledoi, yang Muliai, ujar Dewi Wulandari,
salah satu pengacara terdakwa.

Seperti yang tertuang dalam dakwaan, kedua terdakwa
mengajukan dana santuan kematian fiktif pada Dinas
t<essosnaker0ans Iembrana Ahun Z)l5. IGduanya'U"t"4u *rrru
9:"g." Indah Surlaningsih (be*as terpisah), pi,g"rui di Dinas
I(esejahteraan Sosial, Tenag3 Kerja danfransrnidasi lembrana"

P{* perkara ini juga melibatkan sejumlah titian Ua4ar ai
beberapa desa di lembrana. Total angaran santulan kematian
dalam DPPA SKPD Dinkesosnakeruans ahrur 2015 sebesar Rp
3.762.357.5n ufy Rp t,S juta per warga yang meninggal. Dari
santunanlangtelahdirealisasikan sebanyak2.3S7penerimasenilai
RpSSe0miliaq danada30l bed<asyangdirckalrdsaldoh,rnenfikif)
dan diduplikasi untukdiajukan.rt-gl*"Zl."l
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Kelompok Ternak Diberi

MANGUPURA - Pemerintah
Kabupaten Badung terus
menggelontor bantuan
hibah ke masYarakat. Tidak
hanya hibah Pembangutran
bale banjar dan Pura, kini
memberikan bantuan hibah
untuk kandang ayam Potong
bagi satu kelomPok masYarakat

di Badung. Unnrk satu kandang

ayam, menghabiskan RP 3'2

miliar yang nantinYa diserahkan

kepada kelomPok temak.

Kabid Mulsi Petemakan Dinas

Pertama! dall Pangan IGbuPaten

sehingga nanti bisa dijadikan
objek sttidi banding oleh
masyarakat. "Ya intinya ini
menjadi perhatian Pemerintah
untuk memberikan edukasi
kepada masYaraka't,
kesejahteraan Peternak di
Badungi' terangnya.

Begitu juga anggota DPRI)
Badung Nyornan Dirga Yusa asal

Desa Taman, Abiansemal ini
membenarkan bahwa ini adalah

Kelompokyang mendaPa! hibah
kandang ayam ini berashl dari

_!""jq Tabah, Desa laman' Ia

BadunglGedeRamaBargawa Perikanan B adun g

menjelikaaunt*per-nbangurnn PutrOkaSwadiana menjelaskan'

kandang ayam inimasih dalam pemberian hibah ini untuk
ptor"t lil*g. Pagu anggaran Rp pemberdayaan peternak ayam

i.zSo.gse.tzayangdiambildari di Badung sehingga dapat

APBD20lg.Setelah meningkatkan produksi' Seperti

selesai, kemudian diserahkan diketahul, popttlasi ayampedaging

kepada kelompok temak 'Hibah di Badung naik 15 persen dari 61 l '

ini (kandang ayam potong) 503ekorpada20l?menjadi703'962

dibe;kan kepida sat* lielompok ekorpada20l8' "Pemberianhibah

sajayalcriKelompokfayaMandiri ini tentu untuk meningkatkan

lertasananlarTa6atrOesafumatt, produki dagingayam diBadungi'

Abiansemali'terangBalganraRabu ungkapnya

(10/a)kemarin. Selain itu konsep kandang ini

t""gqC*isah Kepala Dinas juga dibuat bagusdan mewah

meyakinkan b ahwa kelolnqol
ini bukan milik Perorangan
melainkari benar-benal
kelompok. "Ini jauh dari fikif
lni benar-benar kelomPoK' jelas

DirgaYusa.
Dari penelusuran koran ini,

bukan kali ini sbja KelomPok

Jaya Mandiri Perkasa mendaPat
bantuan hibah dari Pemkab
Badung. Pada tahun 2017 lalu,

kelompok ini juga mendaPat
hibah dari Pemkab BadunE

untuk ternak ayam burad senild
Rp25 iuta. (dwi/Yor)
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Keluarga
Koruptor Protes 

ll
-_ :r_- L ^-^-.-^r -^^. ^_:^r: +^-.r^ +^.^-.^ dra unn;k mengklaim kembali

Gugatan itu berawal saat
Kejari Klungkung berencana
melakukan eksekusi terhadap
lO aati Sr Uiaangtanah beserta
bangunan,milik mantan Bupati
Klungkung, I Wayan Candra
menjadi barang rampasan
negara atas kasus korupsi, grat-
ifikasi, dan pencucian uang ter-
kait pembangunan Dermaga
Gunaksa yang sudah berkekua-
tanhukum tetap atau inkracht,
Setelah rencana tersebut di-
siarkan oleh media masa, Nata
dan Rugeg melakukan gugatan.
Mereka berdua mengklaim se-
jumlah aset berupa tanah dan
bangunan yang telah menjadi
'barang sitaan negara atas kasus
Candra yang telah inkracht
tersebut merupakan milik
mereka. "Memang dokumen
litu atas nama pengglrgat. Seti-
ap warga negara berhak untuk
mengajukan gugatan. Tetapi

yang menjadi tanda tanya,
gugatannya kenapa baru seka-
rang saat kami akan eksekusi.
Kenapa tidak pra-peradilan
dari dulu, kenapa baru kami
akan eksekusi dan muncul di
berita baru menggugat. Kena-
pa?i' ujarnya heran.
Atas gugatan tersebut,

menurutnya Kejari Klungkung
akan berjuang untuk mem-
pertahankan barang yang kini
berstatus barang rampasan neg-

ara tersebut. Apalagr pihaknya
melihat bahwa pihak Candra
kini berupaya untuk menye-
lamatkan aset- aset milik Candra
tersebut dengan cara melalukan
gugatan. "Dan kami tidak akan
membiarkan barang yang sudah
jadi barang milik negara kembali
lagi kepada para koruptor. Tidak
akan kami biarkan. Karena yang
kami baca sepertiiru. Masih ada
upaya-upaya dari pihak Can-

I(aim Bafanq Gugatan itu berawal saat yang menjadi tanda tanya, barang-barangiya yang suaJ

sitaan Negar? ff4Ttf"X'q[l"?1i:::ffffi Hff:*llXf'":ffJ:ffff1i diramlas 
""g'u'u 

iaranva dia

Milik Merek;' i*ffif,ffi*:tll:TfiT; 5:ffifJ1*xJ:.r"",ffi .h{tl"tft"-;*:..fltt
- , Klungkung, I Wayan Candra akan eksekusi dan muncul di ,,-,"r,uru,nfui<";u?ififu"gku"g

SEMARAPURA-Kasustindak menjadi barang rampasan beritabarumenggugat. Kena- kembali mempelajari kasus
pidana korupsi, gratifikasi, dan negara atas kasus korupsi, grat- pa?i' ujarnya heran. Candra untuk kemungkinan
tindakpidanapencucianuang ifikasi,danpencucianuangter- Atas gugatan tersebut, akankembalimelanjutkinnya.
(TPPU) yang dilakukan man- kait pembangunan Dermaga menurutnya Kejari Klungkung Bahkan, pihaknya mengan_
tan Bupati Klungkung periode Gunaksayangsudahberkekua- akan berjuang untuk mem- cam tidak akan membiarkan
tahun 2003-2008 dan tahun tanhukumtetapatauinkracht, pertahankan barang yang kini o.u.,g oru.rf yu"g;diUut au-
?008-2013, I Wayan Candra Setelah rencana tersebut di- berstatusbarangrampasanneg- lamkasustersebutlolosdalam
kembali mencuat. Itu terjadi siarkanolehmediamasa,Nata ara tersebut. Apalagr pihaknya ;"r",""trt -.;iuJiriupupu'setelah dua kerabat Candra, danRugegmelakukangugatan. melihat bahwapihak candru yungi"rtuiiJiritu,iiduk uku'
I Nengah Nata Wisnaya dan I Merekaberduamengklaimse- kini berupaya untuk menye- kami biarkan lolos. Kalau ada
Ketut Rugeg asal Dusun Cem- jumlah aset berupa tanah dan lamatkanaset-asetmilikCandra indikasi_indikasi pada saat
paka, Desa Pikat, Kecamatan bangunan yang telah menjadi tersebutdengancaramelalukan zaman pat Canara iu ada pi-
Dawan melayangkan Suga- barangsitaannegaraataskasus gugatan. "Dan kamitidak akan hak-pihak yu.rg U"t"r,u uu-u
tan kepada Keiaksaan Negeri Candia yu.rg tJlah inkracht membiarkanbarangyangsudah ;;;"r;;i;ff il'ui,u u"r,au
ICungkung atas aset:aset yang tersebut merupakan milik jadibarangmiliknegarakembal
menladi dururg sitaan ne!a- mereka. "Memang dokumen iagikepadaparakoruptor.ridi Hif,,ffi:?"lj::1ffj.:"#11]
ra.Atas adanya gugatan itu, lituatasnamapenggugat.Seti- akankamibiarkan.Karenayang ;"k;;i;hil;rJ"rif""u"ggu_
KejariKlungkungtidakhanya apwarganegaraberhakuntuk kamibacasepertiiru.Masihada ngjawabanpidanaiiterangnya
akan meladeni gugatan dua pepgsjukan gugatan. Tetapi upaya-upaya dari pihak Can- Lebih lanjut pihaknya me_
penggugat ittr. Namun, kem- .orrrrotzqrrtzen ratrhpcrrrisu6a( ^'"' "'"'-": )."^'_ ngrrngkapkan telah menar-
bali mempelajari kasus Can-
dra untuk kemungkinan akan ASEI YAIIG DISITA DARI UrAYAll GAllDRft i Eetkan akan mengeksekusi

dilanjutkan. l0 bidang tanah dan ban-
10 bidang tanah dan bangunan
Tanah seluas 9.450 meter persegi di Desa Bunga Mekar
Tanah 10 ribu meter persegi di Desa Ped
Tanah seluas 850 meter persegi di Desa Tojan
Tanah seluas 14.200 meter persegi di Desa Dawan Kaler
Tanah seluas 35 meter persegi beserta bangunannya di Desa

Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat
Tanah seluag 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpas-
ar Barat
Tanah seluas 47 meter persegi beserta bangunannya di Desa

Kepala Keja'ksaan Negeri I f p bidang tanah dan bangunan I g\rnan milik mantan Bupati

(10/a) rnembenarkan terkait I - oiri'p,r',liiurn dangannya dengan agenda

Klungkung otto Sompotan 1 : ]1111::r:i: e:1?9.T:j:ll.j:Rs^:9i"0^."ta Bunsa Mekar I Klunskuns, I wayan candra
didampingi Kasi Darun {eia1i I : i]ffill:Hift'Jilffif33l$#i?i,!!5",.,' I yu"t dirampas n"clll.,utu:
Klungkung, Cokorda Gede I i;Hii]liffii4;ob'fi1,!ii1,ly",i'i"oii?r]'6.*unxur., kasus korupsi, gratifikasi
Agung Inrasunu dan Kasi In- 1 I Tanah seluas 35 meter persegi beierta bangunannya di Desa dan pencucian uang terkait
tel I Gusti Ngurah Anom Su- 1 _ gurl Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat pembangunan Dermaga Gu-
kawinata saai dikonfirmasi di I Tanah seluat 12 meter persegi beserta bangunannya di Denpas- naksa di tahun 2019. ,,Besok

KantorKejariKlungkung, Rabu I a ?l,lra{u.'",r..47 meter Derseoi beserta banounannva di Desa (hari ini, Red) jadwal persi-

T
T
I
I
T
T

T

T
Dauh Puri Kauh

I Rumah di Jalan Bypass lda Bagus Mantra.gugatanyang dilakukan I Nen. I Rumah di Jalan Bypass lda Bagus Mantra. Sidang Pembuktian Doku-
gah Nata Wisnaya dan I Ketut men," tandasnya'
Rugeg. "Benar, ada gugatan Diberitakan sebelumnya, 10

yangdilakukanduapenggugat dari 5l bidang tanah beserta

tersebut," ungkapnya. bangunanmilikmantanBupati

Edisi
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Diberitakan sebelumnya, 10

dari 5l bidang tanah beserta
bangunan milik mantan Bupati
Klungkung I Wayan Candra
yang.dirampas negara atas
kasus korupsi, gratifikasi dan
pencucian uang terkait pem-
bangunan Dermaga Gunaksa
kini sedang dalam pengajuan
proses lelang oleh Kejaksaan
Negeri Klungkung. Sementara
sisanya belum dapat dipros-
es untuk dilelang }antaran
batas-batas lahan yang disita
negara tersebut belum jelas
(baca juga grafis). (ayu/dot)
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Penghitungan Aset IKM V

CelukBelum Rampung
GIAI\IYAR - Gedung Industri Kecil Menengah (IKM)

di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, masih dibiarkan
mangkrak. Gedung tersebut sempat dibongkar oleh sub
kontraktornya karena belum membayar ongkos. Ren-
cananya dihitung jumlah aset Pemkab.Akan tetapi, hingga
kini penghitungan belum rampung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang (Bappeda) Pemkab Gianya4 I Gede Widarma Su-

harta menyatakan hasil penghitungan dari konsultan
pengawas belum diterimu tti"ggu.*t ittl. "Belum saya I
terimahasilnya, mungkinmasih berprosesif ujarWidarma !
yang juga Pelaksana Tugas Asisten II Setda Gianyar ini, I
kemarin ( l0/4). I

Penghitungan dilakukan untuk memastikan sebanyak I
77 persen dari 88 persen aset milik Pemkab Gianyar. I
Penghitungan dilakukan supaya jelas, bagian barang I
mana saja yang milik Pemkab. Itu karena pihak sub I
kontrakoryang mengeluh tidak dibayar bisa mengam- I
bil kelebihan proyekmereka. "Mudah-mudahan segera !

. rampung agar bisa dipastikan7T persen aset dari pada I
bangunan itui'ucpnya. I

Apabila penghitungan ini berjalan cepat, maka proyek E
mangkrak itu bisa dilanjutkan lagi tahun 2019. Apalagi I
Pemkab Gianyar sudah menyiapkan anggaran sebesar I
Rp 928 juta pada APBD induk 2019 unruk melanjutkan I
penibingunan proyekyang tidak rampung pada 2018 iru. I

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pekerja I
melakukan pembongkaran gedung Industri Kecil Me- E
nengah (IKM) pada Senin lalu (25/3): Genteng yang I
sudah dipasang dicopoti karena pihak sub kontraktor
mengeluh genteng mereka belum dibayar. (dra/dot) i
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dari intern Keiafi Kllngkung, hal
ini mernbuat nihak dari Peng-ini membuat Pihak dari Peng-

Diduge, Keiari Salah Sita I Aset
* KerabaiMantan Bupati Wayan Candra Layangkan Gugatan

SEMAMPURA, NusaBali' I Nengah Nata WisnaYa dan
I Ketut Rugeg, warga Dusun
Cemnaka, Desa Pikat, Kecamatan
Dawin, Klungkung, Yang no-
tabene kerabat mantan BuPa-
ti Klungkung I WaYan Candra,
mengai.-ukan-gu gatan tcrhadaP
Keia[sian Negeri (Keiari) Klung-
kung. Karena sentbilan aset atas
milil WisnaYa dan Rtrgeg turut
menjadi barang sitaan Kejari
Klungkung.

Ae-enda sidang Perdata dengan
oem-buktian saksi dan dokumen
diselar di Pengadilan Negari (PN)
Se"marapura, Klungkung, Karnis
(L1 /4i 

-siang. 
Sidang diPimPin

ketua Maielii Hakim Kukuh Kur-
niawan, dengan anggota Ni NYo-

man Mei Me[anawati dan Andlik
Dewantara.

Dali Densgugat dihar'liri kuasa
hukumirva"fefier Bangun, da n

tergrigat I (Kejaksaan Negeri
Klunskunel dihadiri Kasi Datun
Coko"rda i"ndr"sunu, tergugat ll
fWavan Candral dihadiri kuasa
hukumnnva, Nuilian'

Dalam'sidang, Keiari Klurtg-
kung menghadirkan dua saksi
dariintern Keiari Klungkung
vakni staf Keiari Klungkung I

Wav"n Winartha. Dalam Perkara
sidang I WaYan Candra, WaYan
Winaitha sebagai Peniaga tah-
anatr dan diminta sebagai saksi
dalam Penandatanganan berita
acara penYitaan aset dari Perkara

korupsi pengadaan lahan Derma-
sa Gunaksa.Selain itu, dihadirkan
kadek Wiradmaia, Kasi Pidsus
Keiari Klungkung.

Karcna slksl Yang dihadirkan

ini membuat plnaK qarl pelrts-
gugat merasa keberatan. 'Ka.mi
"me"neai 

u kan kebe ratan," ui ar
Tege"r []angun kePada maielis
hakim.

Dalam fakta Persidangan,
disebutkan ada entPat aset atas
rrama Nengah Nata Yang ketika
itu disita oleh Keiari Klungkung'
Aset itu di wilaYah Desa Toian,
Kecamatan Klungkung, Desa
Dawan Kaler, Kecamatan Dawan,
dan Desa Bungamekar serta Desa
Pecl, Kecamatan Nusa Penida'
Namun diakui oleh saksi, ketika
itu yang disita hanYa beruPa foto
copv sbrtifikat.'Selain itu, saksi Il (Wiradmajal
dicecar berbagai Pertanyaan, ten-
tans tpknis dan brosedur dalamtang teknis dantang teknis dan Prosedur dalam
penlyitaan aset. Kemudian sidang
itiir temUati dilaniutkan Pada
Selasa (23 l4'i', dengan age.nda
petneriksaan setempat di Nusa
Penida.

Ditemui usai sidang, Teger
Banqun mengatakan gugatan dari
klie"nrrva tersebut sudalr dilay-
angk.rri setelah ada putusan dari
MA, seiak tahun 2017. Karena
dalatn hal ini Kejaksaan menyita
beberapa aset terkait kasus ko-
rupsi pengadaan Jahan Dermaga

Gunaksa, atas sertifikat I Nengah
Nata Wisnaya dan I Ketut Rugqg,
vang meruPakan kerabat WaYdn
Can-dra. termasuk aset tanah Puri
Cernpaka vanq bersertifikat Ketpt
Ruede. "Darikedua klien kanri
itu acii sembilan <lbiek aset Yang
disita, yakni Nengah Nata emPat
obiek dan Ketut Rugeg lima ob-
iek." uiarnva.' I-eUitr liniut Pengaca asal-Bb-
eor, lawa Barat-ini mengatlffian,
iulu kliennya berPikir Posiril,
sempat dikira aset Yang disita \
untuk urusan PenYelidikan terse-
but, akan dik-embalikan.setelah
proses pidana selesai. Akan tetapi
iset it'u tidak dikembalikan,
sehingga ada indikasi kelaksaPn
salah menvita aset.

Gugatan terhadaP Keiari
Klune-kunq ini didaltarkan di
pensidilan-Negeri Denpasar'. Na-
mun-hal ini tid;k diterima karena
obiek gugatan berada di Klu.ng-
ku'ne. FiHaknya lalu mengajukan
gugltan ke Pengadilan tl9g91i
Semarapura, dan semPat tloaK
diterima. Setelah banding ke
Pengadilan Tinggi' turun Perkara
ini persidangannya memang nar-
usnya di PN-SemaraPura. Dalan.t

kasus ini,
ia iuga menggugat terPidanh-J

Wayan eandra iebagai tergugat ll'
Kaiena mantan BuPati Klungkung
telah lalai dan mEirgakui aset di-
maksud adalah hak rniliki orang
Iain. 6 wan

Edisl
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Perjuangkan Nasib Petani dan Krama Subak di Bali

USAI menyerahkan bantuan
vertikal dryer (mesin Pengering
padi). di Subak Bengkel. Desa
bengkel. Kecamatan Kediri. Ta-
baninberkapasitas 10 ton senilai
Rp 1,6 miliar, kini giliran Kelom-
pot tutii Warna Merta di Desa
Mambang, Selemadeg Timur,
Tabanan, Selasa (9/4) lalu digelon-
torkan bantuan serupa, berkaPa-
sitas 6 ton senilai RP 1 miliar oleh
anggota Komisi IV DPR-RI dari
Friksi PDI Perjuangan, Drs. I
Made Urip, M.Si..Bahtuan terse-
but diresmikan secara simbolis
oleh wakil rakYat sejuta trak-
tor itu bersama anggota DPRD
Tabanan Wayan EddY Nugraha
Giri, S.Sos., M.M. Yang juga Ca-
lee ^DPRD Tabanan.daPil Kediri
dan Marga dari PDI Perjuangan
beserta jajaran Dinas Ketahanan
Pangan dan Hortikultura Provinsr
Balidan Dinas Pertanian Kabu-
paten Tabanan' Camat Selemadeg
iimur. Perbekel Desa Mambang
serta Bendesa Adat Mambang
Gede disaksikan ratusan Petani
dan hranta subak setemPat.

Ketua LUPM Warna Merta,
I Made Tarka Suta, S.Sn., men-
gakui sengaja mengundang Made
firip saat me makuh dan melaPas
ba'frgunan dan mesin vertikal
drve"r karena satu-satunYa wakil
raiyat yang terbukti memPer-
iuanekan Rasib Petani d'ankrann
iuUat a; seluruh Bali. Salah satu-
nva. bantuiih beruPa bangunan

. din mesin pengering Padi atau
'eabah ini. Karena itu' qerasa
,iangat bersyukur diberikan ban-

\tuan bangunan yang dilengkaPi
jdettean mesin vertikal drYer.
lBan?unan daPat diselesaikan

'. sekitar 15 Desember 2018 Yang
dikerjakan sejak 19 Oktober 2018.
Untul pemasangan mesin mulai
18 Desember 2018. "Bantuan ini
peran serta dari Pak Made UriP
yang sudah membantu asPirasi
kelompok petani. Kita ucaPkan
terirda kasih atas bantuannYa dan
siap rirendukung Pak Urip periode
berikut," bebernya.

Sementara itu, Kabid Tana-
man Pangan dan Hortikultura I
.NyomanSunarta mewakili Kadis
Pertanian, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Bali

Urip memperjuangkan bantuan
ini iebagai wujud keberPihakan
petani dengan seribu drYer se-

iuruh Indonesia. Salah satunya
bansunan dan vertikal d.rYer ini
teriujud berkat arahan dari
Made iJrip di tingkat Pusat seb-
aeai DPR-RI-nYa Petani. "BaPak
ini memang khusus di Pertanian
yang saat kamPanYe semua di-
wuiudkan, termasuk traktor
vane banvak dibantu' Karena
itu.Eantuan ini haraP digunakan
dengan baik agar Pak UriP tidak
mal-u memberikan bantuan ini."
tandasnya.

Bendesa Adat Mambang Gede
Wavan Gunadi, B.A., S.Sos. Yang
mewakili hranra adat khusus ke-
lompok tani mengucaPkan terima
kasih atas bantuan Pusat Yang
diperjuangan Made UriP. "Pak
Uiip sudah terbukti berkomitmen
dan herpihak terhadaP Petani.
Karena itu kami siap mendukung
kelima kalinya maju ke DPR-RI.
Karena figurnya sangat bersaja
dan sangat memperhatikan para
petani yang juga terbukti adanya
bantuan sejuta traktor di seluruh
Bali. Karena itu, kita kembali

' memberi mandat agar duduk kem-
bali menjadi wakil rakyat di DPR-
RI, karena sangat merasakan
perjuangan Pak Urip khususnya
bantuan untuk kelompok tani."

imbuhnya.
Sementara itu, Made UriP men-

eaku sangatbangga saat kegiatan
ieses bisa melihat PerkembanSan
kelompok tani mewuj u dk/n drY er
vane iudah bisa digunakan dan
teriramfaat bagi kronm subak
di Desa N1ambang. "Melihat hasil
panen khususnYa musim hujan
iulit mengeringkan gabahnYa'
sehingga harganYa jat uh.' Karena
itu lahir kebijakan fnengangkat
hasil panen, agarbida belmanfaat
densan barrtuan Prolram alsintan
termasuk dryer," jelas anggota
DPR-RI empat Periode ini.

Bahkan. Ketua DPP PDI Per-
iuanean vanq ditugaskan kelima
talinlva maju sebagai Caleg DPR-
RI Dapil Bali nomor urut 1'dari
PDI Perjuangan itu sebelumnYa
sudah sempat meresmikan v6r-
tlkal dryer di Desa Bengkel den-
gan kapasitaS yang lebih besar.
"Saya berharap para Petani Yang
mendapatkan bantuan supaya
digunakan dengan baik, karena
ada evaluasi dan monitoring dari
pusat apakah bantuan sudah
jalan apa tidak, sehingga harus
dijaga betul dan terus mendapat

' pembinaan. Jika berjalan dengan
baik bisa memacu semangat, agar
kelompok lain juga dapat bantuan
seperti ini," tutup anggota Bangar
MPR-RI itu. (ad439)*"1:gT kan, demi petani Made

: kamv, l\ ltVr-porg-Edisi
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il""t6*p"i di Wantilan Pura
Tirta EmPul Desa ManukaYa
Kecamatan TamPaksrrrng,
Gianvar, Rabu (10/4) kemariir'

Kehadiran BuPati Giri

irnai pertama Diserahkan Rp 1B M rliai-v
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Prasta disambut antusias oleh

masvarakat GianYar, diiringi
dengan tari Baris dan tari
Kecak. Turut mendamplngl
dalam kesemPatan tersebut,
Wakil BuPati Badung I Ketut
Suiasa, Sekda Badung I WaYan

Adi Atttu*", anggota DPRD
Provinsi Bali NYoman Par-
ta dan Kadek Diana, Ketua
1PRD KabuPaten GianYar

i Badung untuk Gianyar

@M Lebi!'P.*luJi@b

Edisi

Hal

i hamrg. lt hFrL . 9ot9



Sub Bagian hlunnas dan Tata Usaha BpK Rl Ferwal<ilan Pnovinsi Bali

Bernnbung ke Hil-l 5 Kolom I

Desa Adat Dauh Waru, Rabu
sore pukul 15.00 Wita, di-
hadiri ribuan peserta yang
terdiri dari kalangan bend-
esa adat, para perbekel, tokoh
masyarakat, dan perwakilan
pemuda. Peluncuran program
Wifi gratis ditandai penekanan
sirine yang dilakukan Guber-
nur Koster bersama Bupati
fembrana I Putu Artha, Wabup
Jembrana I Made Kembang
Hartawan, Ketua DPRD |em-
brana I Ketut Sugiasa, dan unsur
Forkopimda Jembrana.

Gubernur Koster me-
nyatakan, penyediaan Wifi gra-
tis diberikan kepada seluruh de-
sa adat di Bali. Melalui lavanan
internet gratis yang dipasing di
masing-masing wantilan desa
adat ini, pihaknya mengharap-
kan peningkatan kualitas SDM.
Selain itu, wantilan desa adat
nantinya bisa mnenjadi 'Balinese
Culture Meeting Point' .Artinya,
wantilan desa adat dimanfaat-
kan menjadi berbagai pusat
kegiatan, baik pengembangan
kebudayaan, kehidupan sosial,
maupun ekonomi.

"Di Bali ada 7.493 desa adat,
semuanya akan dapat layanan
internet gratis. Selain itu, seko-
lah, Puskesmas, dan destinasi
wisata juga semua dapat akses
internet lebih mudah untuk
keperluan banyak hal yang ber-
manfaag" tandas Koster serava
mengaku sudah menyiapkin
SOP menyangkut layanan Wifi
gratis ini, agar tidak disalah-

gunakan untuk mencari hal-hal
yang bersifat negatif.

Menurut Koster, penyedi-
aan Wifi gratis menuju 'Bali
Smart Island' ini juga dija-
lankan untuk integriias kes-
atuan wilayah. Melalui layanan
internet gratis di desa adat
ini, juga bisa menjadi akses
untuk memperluas pemasa-
ran produk-produk lokal di
masing-masing desa. Selain itu,
juga memperkuat kepariwisa-
taan, budaya, kesehatan, dan
pengetahuan sesuai dengan
potensi lokal dan wawasan
global yang dimiliki.

Launching layanan internet
gratis ini, kata Koster, seka-
ligus momentum memulai
kreativitas dan inovasi dalam
dinamika perubahan yang
begitu cepat, tanpa melupa-
kan akar budaya Bali sebagai
spirit dalam mewujudkan
Krama Bali Sejahtera. "Bali
Smart Island ini kami harao-
kan dimanfaatkan seluruh
komponen masyarakat untuk
memperoleh informasi yang
positif dan berguna sebagai
referensi pengetahuan dalam
memperkuat karakter budaya
Bali secara umum," papar Gu-
bernur asal Desa Sembiran, Ke-
camatan Tejakul4 Bulelengyang
juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Sementara, Kadis Kominfo
dan Statistik Provinsi Bali,
Nyoman Sujaya, dalam sam-
butannya mengatakan penye-
diaan layanan internet gratis
ini sudah dimulai seiak No-
vember 2018. Dari taiget 180

akses poin layanan internet
gratis tahun 2018, sudah tere-
alisasi 311 akses poin. Sedang-
kan di tahun 2019, ditargetkan
pemasangan 1..825 akses poin
Wifi gratis, dengan lokasi pen-
empatan di wantilan desa adat
sebanyak 1.371 akses pbin,
Puskesmas (107 akses poin),
objek wisata seba (203 akses
poin), SMA/SMK/SLB (132
akses poin), dan public area
(12 akses poin). Hingga April
ini, sudah terpasang 640 akses
poin atau 35,07 persen dari
total target 1".825 terpasang ta-
hun 2019. "Diharapkan tahun
ini semua direalisasikan sesuai
target sasaran," ujar Sujaya.

Menurut Sujaya, berdasar,-
kan jumlah desa adat, Pusk-
esmas, sekolah dari SD hingga
SMA, dan bertambahnya objek
wisata potensial se-Bali, sam-
pai tahun 2020 depan ditarget
pemasangan Wifi gratis seban-
yak 4.157 akses poin. Khusus
di Jembrana, pada tahun 2018
sudah mendapat 25 akses poin
Wifi gratis, sementara pada
2079 dapat jatah 89 akses
poin, dan tahun 2020 menca-
pai 209 akses poin.

Anggaran pengadaan Wifi
gratis ini, kata Sujaya, berasal
dari belanja langsung. Rinci-
annya, pengadaan Wifi gratis
tahun 201-8 dengan anggaran
Rp 165 juta, sementara untuk
tahun 2019 dianggarkan Rp
10,18 miliar. "Anggaran ini
dapat bertambah sejalan den-
gan kemampuan penyiapan
lntrastruktur serat optic ke

seluruh pelosok pedesaan di
Bali," katanya.

Sementara itu, Bupati Putu
Artha mengaku sangat men-
gapresiasi berbagai program
Gubernur Koster beserta per-
hatiannya terhadap Jembrana.
Termasuk soal program Wifi
gratis ini. Menurut Bupati
Artha, pihaknya sempat men-
gusulkan pengadaan 89 akses
poin Wifi gratis. Namun, di luar
dugaan Gubernur Koster me-
mastikan akan menambahkan
lagi 200 akses poin Wifi gratis,
sehingga Jembrana total akan
diberikan 289 akses poin.

"Tentun program ini sangat
bagus. Selain dapat menin-
gkatkan pengetahuan dan
mengurangi kesenjangan digi-
tal masyarakat, pemerataan
infrastruktur telekomunikasi
dan internet juga dapat menin-
gkatkan kualitas SDM kram4
Bali," tegas politisi PDIP yang
sudah dua periode menjabat
Bupati fembrana ini.

Untuk mengoptimalkan
pemanfaatan Wifi gratis ini,
Bupati Artha mangharapkan
peran serta masyarakat dan
jajarannya, agar benar-benar
menggunakan dan mensosi
alisasikannya dengan baik, se-
hingga dapat berdampak posi-
tif terhadap pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan
kapasitas SDM. Masyarakat
juga diminta menjaga dengan
baik fasilitas yang disediakan.
"Mari kita manfaatkan sebaik-
baiknya dan ikut menjaga,"
ajak Bupati Artha. @ ode
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ProgramWifi gratis di seluruh Bali
menuju'Bali Smart Island' dilaunch-
ing secara resmi Gubernur Wayan
Koster di Wantilan Pura Puseh Desa
Adat Dauh Waru, Kecamatan Jem-
brana, Rabu (10/4) sore. Ditargetkan
tahun 2020 mendatang sudah terpa-

sang 4.157 akses poin Wifi gratis se-
Bali. Gubernur Koster ingin wantilan
desa adat nantinya menjadi' Balinese
Culture Meeting Point'.

Acara launching program Wifi
gratis se-Bali di Wantilan Pura Puseh
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