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Kontraktor Lama Masih
TinggalkanUtang
Proyek
Kampus Poltek
Pengambengan

dirunjuk langsung oleh kementerian kelautan dan perikanan.
Namun, kontraktor lama yang
meninggalkan proyek tersebut

dan perikanan lembran4 yang
sempat mangkrak selama lima

masih menyisakan utang pada
warga sehtar.
Utang yang ditinggalkan konf aktor sebelumny4 PT Sartonia
Agung adalah uang makan para
pekerja proyek pada sejumlah

bulan, akhirnya mulai dikerjakan oleh kontraktor baru yang

warga yang memiliki warung
makan di sekitar lokasi proyek

IYEGARA - Proyek pembangu-

nan kampus politelanik kelautan

ga Padahal, pihak kernenterian

kampus di Banjar Munduk,
Desa Pengambengan. Bahkan
utang untuk satu warung makan

nilainya ada yang mencapai
jutaan rupiah. "Utang wamng
saya saja belum dibayari kata
salah seorang pemilik warung
di sekitar proyek.
Karena utang uang makan belum dibayar, sejwnlah material
bangunan sebelum proyek terse-

but dilanjutkan diambil war-

kelautan dan perikanan sudah

kontraktor yang sudah di- b/ack/lsftersebut.

mendesak pihak PT Sartonia
Agung menyelesaikan utang-

Agung meninggalkan proyek.

Seperti diketahui, setelah
mangkrak selama lima bu-

liteknik Kelatrtan dirn Peri-

utang yang belum dibayar.

lan, akhirnya proyek kampus

Menurut Wawan, salah satu
warga Desa Pengambengan

politeknik kelautan dan perikanan fembrana, kembali

yang sebelumnya menjadi tena-

dilanjutkan

keamanan proyek mengakui

Bianglala Bali.
Perusahaan yang melanjutkan

adanya utangyang belum dibayar PT. Sartonia Agung. Bahkan
sebagian gajinya belum dibayar

proyek bernilai puluhan miliar tersebut dari penunjukan
Iangsung setelah pemenang

ga

PT.

pembangunannya tahun 20I7

lalu, rvaktu pelaksanaan 94

(ltari kalender) tidak terpenuhi
hingga akhir tahun. perusa-

haan rnerninra lagi perpan-

jangan sampai 3J Maret 20lB
dan pembangunan tetap tidak
selesai, scrhingga di-blackiist.
Proyek re.rserbu( sempaf dilvar-

nai aksi mogok para pekerja
juga mrinuntut gaji yang titlak
dibayar.(bas/han)
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tender pertama PT Sartonia
Pro.v,ek penrhar-rgutran Po -

kartan lernbrana yang dianggar:kan dari APBN tersebut

sebelumnya mangkrak. PT
Sartonia Agung menjadi pcmer-Iang tencler dengan harga
terkoreksi Rp 44,3 rniliar, dari
pagu arlggaran setresar Ilp 5.1

miliar. Namun dalam prose$

it,
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PASAR BTAHKIUH
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BERSIH: Beginilah bentuk Pasar Blahkiuh nanti'

Dibangun Pakai KonseP
Pasar Tradisional Higenis
MANGUPURA - Paska kebakaran hebatyang meludeskan
semua kios di bagian depan Pasar Blahkiuh' Pemkab

Badung tak perlu menunggu lama untuk membangun
kembal"i. Pembangunan dengan anggaran Rp 13 miliar
itu nantinya untuk pasar berlantai tiga'
lebih
-f"puto
Dinas Pekerjuu.t du.t Penataan Ruang (PUPR)
Surya Suamba menerangkan, proyekpembanIB
Badung,
"euru,
nl atrtiun ai Iatan Ciung Wanara, Abiansemal'
grrr-ru.t
iadung ini mulai dikerjakan dari ta.nggal,n""T"9", 1.I-{i
Sebelumnya
Z luli ZOtS. "Sudah, sudah mulai dikerjakan'
lama'
yang
Iadi kini
pasar
bangunan
dulu
kan dibongkar
sudah mau pengerjaan pilar," ujarnya'
Nilai kontrik pengerjaan pasar tersebut Rp
13.996.296.000. Selain itu, dalam tahap pengerjaannya
selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal kontrak
yang
dimenangkan oleh PT Karya Ananda' Konsep Pasar
'Blukiutt
i.tl t"tap pasar tradisional higenis yang nanti akan
dilengkapi dengan basement dengan bangunan bertingkat
dapat
t. Seh"ingga nantinya terdapat parkir yang luas dan
pedagang'
maupun
penguniung
dimanfiitkan
13' Los A
Pada di lantai I nantinya akan ada kios sebanyak
135'Selain
sebanyak
sJanyak63, tos B sebanyak88 danlosC
itu, pada lantai lI nantinya akan ada 69 Kios, niangpengelol4
ruang keamanan, ruang menl'usui dan 2 toilet'.sedangkan
perpada iantai ttt akan digunakan ruang serbaguna' "Untuk
baru
gedung
iuasan lahan tidak ada. Ini cuma membangun
membongkar bangunan lama' Yang nantinya kami

J"ng*

hara=pkanbisamenitmpungsemuapedagan-g-Illgunumnya
be4ualan di pasar tersebut," jelasnya' (dwi/diQ
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KetuaDPRD Bali
Cari Ialan Tengah
Penyelesaian Bansos
* Masalah Bansos Dibahas Lagi Hari Ini
DENPASAR. NusaBali

Dua kali perte-

muan saat hari libur
yang dildkukan DPRD
Bali untuk penyelesaian masalah anggaran

bansos/hibahyangdifasilitasi anggota Dewan, Rabu (22/8)dan

Sabtu (25l8J, gagal

t

mencapai

titik temu.

Ketua DPI{D Bali, Nyo-

man Adi Wiyatama,
menyatakan pihaknya

masih mencari ialan

tengah untuk penyelesaian masalahban-

sos/hibahini.

Adi Wiryatama

mengatakan, pihaknva sudah berbicara dengan Gubernur

Made Mangku Pastika

Ketua DPRD Balidari Fraksi PD|B

Nyoman Adi Wiryatama.
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Ketua DPRD Bali Cari Jalan Tengah
Penyolesaian...
i:..k:il
rnl. setain.itu, hal ini juga
telah
glKomulil-(a-si kan den gan Gu_
z 01 8_202

3 terpitih
,o^:I_l_u f .yrti
wayan
Koster. Relcananya, masalah. besaran
bansos/

.dana
nlDah_tersebut akan
dibahas lagi

9l DPF?. Ba.li senin tzz taj'iR'.
besok (hari ini, RedJ bakalkita

canKan solusinya. Kita tawarkan

;_atan tengah,.win-win solution,
D.lar semua pihak enak,,, ujar

Adi
wlry.atama di Denpasar, Minggu

(26/8).

.

Berdasarkan komunikasi

dengan Gubernur pastika soal
oa.na bansos/hibah, kata Adi
wlryatama, disebutkan bahwa

t^_.Tu" pogram- harus jalan.
Antara eksekutif dan legislatif
tetap sama-sama berpih-ak ke_
pada rakyat, terutama masalah

pe nv^e i m ba

n

ga n_pem ba

ngun a

n

bal.Jetatan dan Bali Utara-. Ban_
ng ren ca na nya d
::^s1 lu.lah Ja
sionalisasiunt"uk
sr
onal isas i u ntu k_pem ban

ira_
guna n

Bati Utara-, juga

T:Tj:ylt_"ldi
nlerupakan
program bagui. bi
srst tatn, bansos/hibah untuk

perestarian adat dan budaya
Bali
;uga penting.
"D_ari komunikasi saya dengan pak Gubernur paslika, ya
,
memang
m
ng bberpihak
erp i hik
,"-:lf "lr,ya.
,t-:T-l_ny",
9m-a

rakyat.

Intinya samaI_epaqa
sama berjuang untuk'masyara_
ha rus dicari
latan
_k"t

f:_:lT: program t"gi jl"iii
tengahnya.
tl:!i",ef
eks ekuti f iuga j a .Er"rutiiiug"
qtier.m
1riT

i1!-"rlt
| 1l"
Ia.n.

radi, besok kita ingin-semua

pihak supaya bisa
prna!
bisa lebih adem

memberikan penyelesaian, tidak
lggr jtgotot," ujar politisi senior
YUIP yang mantan Bupati Ta_

(2000-2005,
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Wabup Kasta Monitoring

Kualitaslalan
waktu cukup lama untuk
membawa material. Meski begitu
pihaknya optimistis jalan tersebut
bisa dituntaskan sesuai rencana.

"Kami optimistis karena
distribusi materialnya sudah terus
dicicil. Hanya produksi asPalnYa
saja yang dilakukan di bawahi'
ujamya. Atas kondisi itu, WabuP

Kasta meminta agar Pelaksana

proyek bisa menYelesaikannYa
sesuai target. Selain iru PihaknYa

juga berharaP jalan itu diberikan
beton Pengunci sehingga jalan

I Made Kasta bersama para peiabat terkait
Penida'
mengecek sejumlah proyek ruas jalan di Kecamatan Nusa
kemarin.

PENGAWASAN: Wabup
.

SEMARAPURA - Kecamatan

berhasil dituntaskan sesuai

berlibur. Untuk itu Peningkatan
kualitas jalan di Pulau Yang
dijuluki Telur Emas Bali itu terus
dilakukan dan tahun ini ditargetkan ada sekitar30 kilometer ruas
jalan yang mengalami Peningkatan kualitas dengan anggaran
sebesar RP 35 miliar. Untuk memastikan pengerjaannYa berjalan

Selanjutnya, tim bergerak ke

Nusa Penida kian banYak
dikuniungi wisatawan untuk

dengan baik, Wakil BuPati, I Made

kontrak yang berlangsung, Yaitu

mulai 22 Mei-19 Agustus.
ruas jalan Ambengan-Pelilit
sepanjang 2,5 kilometer dengan
anggaran RP 1,8 miliar. ProYek

ini juga sesuai kontrak, Yakni
24 Mel-21 Agustus' Dari dua
lokasi itu, WabuP Kasta menYatakan tidak menemukan adanYa

persoalan. "Beton Pengunci
lalan juga sudah sesuai Prosedur.

Kasta bersama Pejabat terkait

Sudah kuati' ungkaPnYa'

melakukan monitoring, Iumat
(2418) kemarin.
Tirn yang terdiri dari Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan

jalan sepanjang 6,5 kilometer

Ruang dan Kawasan Pemukiman
(PU-PRIG), Bagian Pembangun-

an dan InsPektorat KabuPaten
Klungkung mengawali ke giatan

monitoring tersebut dengan

Monitoring juga dilakukan
pada ruas jalan CarubanSekartaji. Kegiatan Peningkatan

dengan anggaran mencaPai RP

6,4 miliar itu Pengerjaannya
mulai 18 Mei dan ditargetkan
tuntas pada 14 Oktober. Namun
hingga bulanAgustus ini, jalan

melihat hasil Peningkatan ruas
jalan
Pertigaan Batumadeg-.
-Sebuluh.

Peningkatan jalan

dengan asPal cold mixsePanjang
2,5 kilometer dan menghabiskan
anggaran RP 2,1
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Mt*@, utP

itu baru ttlntas sekitar

36
persennya. Menurut Plt Kabid

Bina Marga Dinas PU-PRKP
Klungkung Ida Bagus Gede Eka
Puua, jalan ini meruPakan ruas

jalan terjauh sehingga butuh

tersebut bisa dimanfaatkan dengan
maksimal $an dengan waktu Yang

cukup lama. "Kalau tidak ada
pengunci betonnya, kami klawaur

jau"nnya bisa cePat rusaki'
iandasnya. (rba/aYu/Yog)
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Lagi, Aset Milik Pemerintah
BerlcurAng
Terungkap saat
Rapat Pansus
AMLAPURA-Pansus aset DPRD
Karangasem menemukan aset pemerintah yang berkurang. Temuan pansus
seperti luas tanah berkurang dan ada

gedung sekolah di regrouping (penggabungan), nanlun belum dilaporkan
atau dihapus sebagai aset.
Wayan Sudira dari Fraksi PDIP mempertanyakan soal gedung SMK atau
SMA negeri yang kini kewenangannya
di tangan pemprov Bali dan bukan lagi
but juga diserahkan," tanyanya.
Persoalan lain adalah SD 2 Sibetan
yang sudah di regrouping. Sebelumnya
SD ini menempati tanah milik desa

adat. Desa adat Pun berkeinginan
mengambil kembali. Namun bagunan
disana temyata belum dihapuskan. "Ini
bagaimana prosudur pengembaliannyai'ungkapnya.
Sudira menambahkan ada juga aset
tanah seluas 10 are yang berkurang.
Aset tanah tersebut setelah diukur tidak
sampai seluas itu.
Sementara Asisten Pemkab Karangas9m IWayan Pumayanghadir dalam rapat

Edisi : tht

Hat .wle

JF Mwae eon

di Pemkab Karangasem. "Ini harus jelas
kalau sudah di provinsi tentunya aset
kita di Kabupetan akan berkurangi' kata
Sudira kemarin (2418).
Menurut Sudira, ada persoalan se-

lama

ini sekolah tersebut dibagun

diatas tanah desa adat. Sebelumnya
tanah dipinjamkan ke Pemkab Karangasem sebelum akhirnya diambil alih
provinsi. Sudira pun mempertanyakan
seperti apa statusnya. "Contoh SMKN
di Bebandem, lokasi tanah adat dulu
dipinjamkan ke Pemkab dan sekarang

sekoilah tersebut jadi keweangan

provinsi. Nah apakah aset tanah tersekerja mengakui kalau banyak masalah
soal aset pemerintah, Soal luas lahan
berkurang diakui Puma acap terjadi.

"Banyak lahan SD yang dulu belum
bersertifikat setelah diukur untuk
disertifikatkan ternyata berkurangi'
akunya. Kekurangan diakui Purna hanya beberapa meter. Kalau kurangnya
sedikit pihaknya menerima hasil ukur
tersebut. Soal gedung SMK yang menempati tanah desa laporan asetnya diserakan ke provinsi. Menurutnya sama
dengan semua sekolah di Bali termasuk
SD adalah kewenangan pemerintah
provinsi. (tra/dot)
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Parwata Setuilt,
tapi Minta SetarA BuPati
Terkait Istana untuk
Ketua DPRD Badung
MANGUPURA - AkhirnYa
Ketua DPRD Badung I Putu Par-

wata angkat bicara mengenai
rencana pembangunan

"

istana''

untuk ketua DPRD Badung.
Bahkan Parwata meminta agar
rumah jabatan Yang diberikan

itu memiliki fasilitas dan konhamPir sama dengan
rumah jabatan BuPati Badung.
sep yang

"Saya terima (rumah ja-

batan), walau Pun konsekuensi

tunjangan Perumahan

saYa

tidak dapat' Yang Paling Pent-

ing bufan rumah jabatan taPi
terpenting bagaimana kita bisa
melayani dan menYeraP asPirasi masyarakat," jelas Parwata
dikonfirmasi, Kamis (23 I 8).
Dia menegaskan, fasilitas Yang

setara dimaksud di antaranYa
berisi ruang Pertemuan, ruang
rapa! kolam renang ruang tidur,
ruang tamu dan fasilitas Pendukung lainnYa. Selain itu, khusus rumah jabatan Ketua Dewan
juga diminta berisi wantilan. "Ya'
konsepnya tidak lebih kaYak
(Rumah labatan) BuPati lah. Iadi

masyarakat datang kami bisa

menerima merekai' jelasnYa.
Selain itu, politikus PDIP ini

juga meminta rumah jabatan
untukketua DPRD Badung itu
lokasinya tidak jauh dari rumah jabatan BuPati alias berdampingan. AlasannYa, untuk
memudahkan koordinasi dan
menyerap aspirasi masYarakat.

Parwata iuga mengharaPkan, rumah iabatan itu tidak
hanya untuk

setelah ke Ketua Dewan asPirasi masyarakat bisa langsung
disampaikan ke baPak buPati,
sehingga mempersingkat Proses
dari birokrasi. Hari aPaPun bisa
masyarakat datang karena ada
protokoler yang menerima. SaYa
harapkan wakil dewan juga ada
rumah jabatani' tegasnYa.

Apakah benar siap dengan
konsekuensi kehilangan tun-

ketua DPRD
Badung. Dua

wakil ketua
DPRD Badung juga
agar dibuat-

kan rumah
jabatan juga,
dengan fasil-

itas yang

. sama pula.
Sehingga

mereka bisa
dengan cepat berkoor-

dinasi baik
antar sesama
pimpinan dewan dan juga

Bupati. "Iadi

satu ialur,

jangan perumahan sebesar

sudah dianggarkan penyusu-

Rp45 juta per bulan? Soal ini,

nan Detail Engineering Desain

Parwata menyebutkan, pemberian rumah jabatan ini juga

(DED) rumah jabatan untuk
ketua DPRD Badung senilai

telah diatur dalam PP Nomor
lB Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif

Rp145 juta. Sedangkan bupati

Pimpinan dan anggota DPRD.
"Itu adalah amanat dan kami
wajib mengikutii' ujarnya.
Sekadar diketahui, saat ini

Edisi : L*,,nt, 1y A%$t*: oc(0
Hal ; q-

dan wakib bupati Badung sudah mendapat rumah jabatan
di kompleks Puspem Badung
senilai Rp23 miliar lebih yang

sudah ditempati sejak awal
2018lalu. (dwi/yor)
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PorprovTelanRp 30M
KONI Bali Siapkan RP
6 M, Pemkab RP 2a

M
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TABANAN - Pelaksanaan Pekan
olahraga provinsi (PorProv) Bali

akan digelar Pada 2019 mendatang. Berbagai PersiaPan Pun
dilalukan KONI Tabanan bersama

panitia induk PersiaPan PorProv.
Anggaranyang disiaPkan Pun tak
sedikit, yakrri RP 30 miliar'
Guna mengetahui sejauh mana

persiapan Pelaksanaan PorProv

termasuk masalah anggaran, venue dan fasilitas olahraga lainnya'
Kamis (23lB) kemarin, Komisi IV
DPRD Tabanan menggelar rapat
kerja dengan KOM Tabanan, Dinas
Pendidikan serta Badan Perencanaan Pembangunan' Penelitian,
dan Pengembangan (BaPelitbang)'

Dewan pun menyoroti berbagai
persiapan dan Persoalan menjelang Porprov di Tabanan.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Made Dirga dalam raPat
mempertanyakan Perkembangan persiapan Pelaksanaan Porprov tahun 2019. "Kami mohon
penjelasan dari KONI, Disdik dan
Bapelitbang sejuah mana Persia-

pan yang telah dilakukan. Kami
berharap ProProv kali ini Tabanan
sukses menyelenggarakan dan
sukses prestasi. Tidak ada lagi masalah utama mengenai kesiaPan

fasilitas olahraga nantinYa Yang
digunakan," kata Dirga.
Dirga megatakan, PihaloYa juga
ingin mengetahui anggaran Yang
diperlukan baik unruk PenYelenggaraan Porprov kesiaPan untuk
venue mauPun kesiaPan atlet' Pi-

haknya juga akan turun untuk
mengecek venue-venue Yang akan
digunakan dalam 38 cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingan.

"Kami akan turun bersama anggota dewan lainnya untuk melihat

langsung kesiapan di laPangan.
Karena anggaran yang digunakan
dalam pelaksaan PorProv sangat

Edisi
Hal
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:

KONI
RAPAT BAHAS PORPROV: Komisi lV DPRD Tabanan rapd keda dengn
Dinas Pendidikan serta Bapelitbang ielang Porprov 2019 mendatang'

i"O"*n.

malah pindah ke kabuPaten lainnI-

-^
vv

Kami akan turun bersama
anggota dewan lainnYa
untuk melihat langsung
kesiapan di laPangan.
Karena anggaran Yang
digunakan dalam
pelaksaan PorProv sangat
besar."
IMADE DIRGA
Ketuo Komisi lV DPRD Tobonon
besarJ' jelas Dirga.

Disisi lain anggota komisi IV I
Nyoman Suadiana lebih menyoroti tentang kesiaPan atlet
Tabanan yang diterjunkan di Porprov termasuk target Yang ingin

diraih baik pencaPaian medali
maupun Peringkat'

Pihaknya berharaP Tabanan

mampu meraih Prestasi Yang lebih

baik dari Proprov sebelumnya. "lni
soal gengsi baik selaku penyelengg€tra maupun selaku Peserta. SaYa

harap Tabanan bisa berPretasi
dan harus memiliki target disetiap
cabang olahragai' imbulmYa.
Bahkan Koni Tabanan juga benar-benar memikirkan beraPa bonus atlet nantinya ketika mendapat
raihan prestasi dalam PorProv.

Artinya bagimana atlet tersebut
benar-benar diperhatikan oieh pihak Koni dan pemerintah Thbanan.
'Agartidakhabis dibina diThbanan,

f,uvw,t, 2,{ 4"rtul zqr

z

fr::.a.,.
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ya untuk menj adi atlet dengan alasan bonus lebih tinggi," tandasnya.

Sementara

'fabanan

itu Ketua

Koni

I Dewa Gede ArY

\Afirawan pada kesemPatan terse-

but menjelaskan, PihaknYa telah
melakukan berbagai PersiaPan
unnrk penYelenggaraannya'
Terkait venue, jelas \Arirawan akan

clilangsungkan di seluruh kecamatan kecuali Selemadeg Barat.
Selain itu pihalnya juga melakukan

pembangunan GOR berstandar
nasional tipe B di komPlek stadion
Debes. Sementara venue lain akan

disebar di seluruh Kecamatan.
Dengan konseP sPort, tourism and
culture. Kami akan mencoba melibatkan masyarakat secara langstutg
dalam berbagai event olahraga di
Porpror/' ungkaPnYa.
Dituturkan Wirawan, PihaknYa
juga sudah melakukan Pendataan
"

venue yang akan diPergunakan'
Selain itu juga melakukan bintek
untuk Cabor agar siaP menyelenggarakan Pertandingan.'Anggran untuk kegiatan ProProv

baik untuk PenYelenggaraan
maupun kesiaPan Tabanan selaku

peserta dibutuhkan anggaran
sekitar Rp 30 Miliar, Dari jumlah tersebut bantuan dari KONI
Bali sebesar Rp 6 miliar. UntPk
penyelenggaraan Pemkab hsus
menyiapkan anggaran sekitar RP
2a Mihari tandasnya. (uli/dot)

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

Radar Bali

cenTersangka
Lagi
= 1^

Tersandung Kasus
Penipuan CPNS
SEMARAPURA- Mantan anggota

DPRD Klungkung yang iuga terpidana

t,+ tut,ttt 6ui <Iilam kasus korupsi
Wayan
dana bansos fiktif Rp 200 iuta, I

Kicen AdnYana kembali harus ber;;;t"" dengan hukum' selasa (2IlB)

perkara
disela-sela pelimpahan berkas

*"nv"U"t iititttyu adalah korban' Ki- '
yang
cen mengatakan, dia sebelumnya

*"lupo."ka.t oknum Pegawai Ba{a1

Nasional (BIC"I) ke Polda
Baii d"engan tuduhan yang sama' "Saya

dikatakan disini kan penipuan' Saya
tan tuaatt ditipu juga oleh orang di
Dusat. Orang pusat itu kan baru-baru
ini katanya sudah disidik di Polres
Klungkung. SaYa dalam keadaan seapa
bagai narapidana tidaktahu seperti

tuduhan melakukan penipuan' Kicen
disebut-sebut menjanjikan anak korban CPNS Pemerintah Provinsi Bali
tahun 2015. Namun itu semua tidak
sratis. Korban diminta memberikan
iejumlah uang. Selanjutnya korban

mlndatangi rumah Kicen untuk
menyerahkan uang sebesar RP 175
juta pada hari Sabtu 28 Februari 2015

silam. Sayangnya, anak korban hingga
saat ini belum diterima sebagai PNS

perkembangannYai' ujarnYa'

Lebih lanjut priayang belum menyelesaikan masa hukumannya untukkasus

korupsi dana hibah Pembangunan

Meralan Sri Arya Kresna Kepakisan'
menegaskan belum ada keinginan
*"n.ibrrt laPorannYa di Polda Bali'
"Saya belum ada keinginan mencabut
laporan saYai' tandasnYa'

Di temPat terPisah, Reskrim Polres Klungkung AKP Made Agus Dwi

Pemprov Bali sesuai yang dijanjikan

Wirawan dikonfirmasi mengenai lapo-

melaporkan perbuatan Kicen ke Polres Klungkung tanggal 17 luni 2017'
Dalam kasus tersebut belum menyeret

kapkan belum ada PelimPahan kasus
yang dimaksud Kicen' "Kasus
p".tip,tatt
-CpN-S
U"ttr- ada dilimpahkan dari Polda Balii' tandasnYa. (aYu/dot)

Kicen. Tidak terima ditiPu, korban

nama lain selain Kicen. Ini Iantaran

: V.grr^ts, zb A{oltot} ?fl8
t-

itu Kicen yang ditemui

p"nvidit Polres Klungkung' Kicen ter-

seorang FNS asal Bangli dengan

("1

---s"'-"tt,utu

ilp"iu*uiun

,u.tau.tg kasus dugaan penipuan dan
penggeluPan Perekrutan CPNS'
' Se[-erti diketahui, Kicen dilaporkan
oleh I WaYan Suda Yang meruPakan

Hal

dinikuanq hasil menipuan itu hanya
berdasarmati"oleh Kicen' Menariknya'
Pol[an ttutit pe.tyelidikan Sat Reskrim
ada
menemukan
tidak
.". n""fif."tig
dimaksud'
CINS
Yung
,r*o"r"ftu,un
.

Ialu, Kejaksaan Negeri (Kejari) mener-

ima peiimpahan berkas perkara dari

Edisi
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ran Kicen ke Polda Bali mengung-

; clirt-I "[;.lt:;;r

t,"lrr;,rll;,1 [JPt'i.
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JADI TERSANGKA: Terpidana yang juga mantan anggota DPRD Ktungkung I Wayan Kicen
Adnyana kembali berurusan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung, Selasa (2118).

r

Dia terlibat kqrupsi bersama dua anak kandungnya. Ni Kadek
Endang Astiti dsn I Ketut Kf isnia Adiputra

Cototon: Kicen kemboli diloporkon ddlom kosus penipuaun CpNS
GRAFN;:GIoEW^Nr

l't.r

I

n^iRAD nEALl

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

Radar Eali

Proyek Kampus Poltek Dilaniutkan
Bupati Artha
Berharap Diresmikan
Presiden Jokowi
NEGARA

-

{'IANGKRAK
5 BULAN:

Bangunan
kampus Poltek
Kelautan dan

Setelah mangkrak

Perikanan

selama lima bulan, akhirnYa

Jembrana di

proyek kampus politeknik kelautan
dan perikanan Iembrana, kemba-

Pengambengan yang sem-

li dilanjutkan.

pat mangkrak.

Perusahaan yang
melaniutkan proyek bernilai pulu-

han miliar tersebut dari penunjukan
langsung setelah pemenang tender

pertalna meninggalkan proyek dan
pemenang tender kedua menolak
melanjutkan pembangunan kampus
yang berada di pesisir pantai Desa
Pengambengan tersebut.
Kelanjutan pembangunan kamPus

tersebut disampaikan BuPati
Iembrana I Putu Artha. Menurut
bupati dua periode tersebut, saat
mendatangi Kementerian Kelautan

dan Perikanan salah satunya
membahas mengenai Politeknik
Iembrana. Pemenang tender
pertama yang mengerjakan ProYek

mundur karena tidak mampu
melanjutkan proyek, sehingga
perusahaan tersebut dikenakan
penalti dan denda.
Setelah lama tidak ada kelaniutan
proyel pembangunan kampus yang
dibangrn Kementerian Kelautan dan
Perikanan dengan anggaran APBN
tersebut dilanjutkan oleh perusahaan
konstruksi yang berkantor di Bali,
sehingga diharapkan tidak ada
masalah seperti sebelumnya. "Pasti
berlanjut," ujarnya.
Pembangunan kampus ditarge&an

selesai tahun 2018 ini, sehingga
kegiatan belajar mengajar taruna

dan taruni yang sudah dua

Edisi
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angkatan ini tidak numpang lagi,

tapi menggunakan karnpusnya
sendiri. Bupati berharap, peresmian
politeknik kelautan dan perikanan
satu-satunya di Bali ini diresmikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Peresmian kampus saya berharaP

kalau tidak menteri, presiden
langsungi' pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas

Perhubungan, Kelautan dan
Perikanan Iembrana I Made Dwi
Maharimbawa mengatakan,
perusahaan konstruksi yang

r"..'0.";;'T"", 0,"'rgarkan

dari APBN tersebut sebelumnYa
mangkrak. PT Sartonia Agung
menjadi pemenang tender dengan
harga'terkoreksi Rp 44,3 milial dari

pagu anSgaran
sebesar Bp 54

miliar. Namun
dalam proses
pembangunannya

tahun 20L7 lalu,
waktupelaksanaan
94 (hari kalender)

tidak terpenuhi

mengerjakan kelanjutan hingga akhir
proyek tersebut melalui tahun.
penunjukan langsung dan sudah
menandatangani kontrak kerja.
"Baru menandatangani kontrak
kerja, belum tau kapan akan
dimulaii' ujarnya.

Meng.enai persentase hasil

Perusahaan
meminta lagi
perpanjangan

sampai

31
Maret 2018 dan
p e rnb an gunan

pengerjaan proyek sebelumnya

tetap

hanya sekitar 52 persen. Sehingga,
sisa pengerjaan provek yang akan

selesai, sehingga
diblacklist. Proyek
tersebut sempat

harus diselesaikan hingga akhir
tahun 2018 ini sekitar 48 Persen

tidak

diwarnai aksi

oleh perusahaan konstruksi yang

mogokparapekerja

melanjutkan pembangunan.
Proyek pembangunan Politeknik

juga menuntut gaji
yang tidak dibayar.

Kelautan dan Perikanan

Lo t\WI

lot8

(bas/han)
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RS

Wangaya TabrakBPls

Bila Klaim Ditolak
fadi Tanggungan

))

Kalau klaim
dokter tak dibaYar
BPJS, maka akan
dibebankan ke
rumsb_saki!."-

Sendiri
DENPASAR - Pihak RS
WangaYa mengaku bingung menjelaskan terkait

DR.SETTAWATI HARTAWAN
Dirut RS WongoYa

Peraturan Direktur Jaminan
PelayananBPJS Nomor 2,3

ke BPIS. "Kalau klaim dok

dan 5 Tahun 2018 kePa-

ter tak dibaYar BPJS, makt

da masYarakat' PasalnYa,
peraturan tersebut sangat
membatasi tiga PelaYanan
kesehatan Yang diberikan

akan dibebankan ke rumal

sakiti'ujarnya.

Sehingga samPai saat ini
Setiawati mengaku ma'

kepada Pasien. Namun,

samPai saat ini Pihak RS
Wangaya belum meneraPkan aturan tersebut, karena
masih ada kegaduhan terkait peraturan baru itu.

Dirut RS WangaYa, dr
Setiawati Hartawan mengatakan, seharusnYa tiga

BALI

termasuk
ANTRE: RS Wangaya, tetap melayani sePerti.biasa
akan ditanssuns pihak
tidak
atau
didat."i
iand

ii;;i;y;;;;

BPJS Kesehatan.

untuk

menialaninYa dan

memberitahu kePada Pa-

diberitahu melalui telePon
oleh pihak BPIS' Hal terse-

ekstra keras menjelaskan
kepada Pasien' Kami masih
bingung. Untuk oPerasi

itu diieraPkan Pada 2l Iuli
lalu. PihaknYa mengakui
but sontak membuatnYa bi
ngqng, lantaran membatasi
pelayanan Yang sebelumnya ditanggung oleh BPIS'

Seperti untuk qperasi

katarak Yang dibatasi' Untuk RS Yang bertiPe B ini
mendaPatkan kuota lima
kali operasi dalam sebulan'

Dan ditotalkan iumlah
operasi dari Agustus sam-

pai Desember hanYa

37

kuotanya Yang diberikan'
Sedangkan jadwal Pasien
sudah ada dari bulan ini
sampai Oktober saja tercatat sudah ada37 Pasien
yang akan oPerasi. Sehing

Hal

untuk Yang PascaoPerasi

dan stroke. Itu bisa Perlu

sien tersebut. "Kami harus

setiap hari. Untuk Penyakit

biasa saia minimal tiga kali
dalam seminggui' uiarnYa'
Selain itu ibu Yang melahirkan', BPIS hanya membiayai satu Paket saja. Sedangkan untuk dokter anak
tidak ditanggung' Setiawati
pun mengungkaPkan unnrk
mengetahui anak Yang baru

katarak kami seminggu
bisa emPatkali. Nah' kuot-

anya ini hanYa lima kali

sebulan. Pasien Yang lain
bagaimana/' kata Setiawati'

Tidak hanYa itu, untuk

pelavanan rehabilitasi me-

lahir itu sehat atau tidak

dik pun hanYa dibatasi
dua kali seminggu. Yang
menjadi PertanYaan untuk
penyakit yang berat sePerti
pascaoperasi, Palah tulang,
maupun stroke itu membutuhkan lebih dari dua

kali seminggu. Bahkan,
untuk kasus berat membu-

tuhkan rehabilitasi medik
getigp hari. "Ya kalau sakit

: I'bt,^ , \t Ats'ltt': >f,8

t

pinggang biasa, bisa clua
kali seminggu. Bagaimana

ga membuat dia bingung

Ferdivan BPIS Kesehatan

Edisi
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hanya dokter anak. Kalau
dokter anak memberikan
tindakan, pelaYanannYa
tidak ditanggung oleh BPIS.

Meski begitu, Setiawati
menjelaskan, tiga PenYakit

yang dibatasi itu masih
dilayani di RS WangaYa.

Pihak RS WangaYa masih
mencoba untuk lqe4gklalqt

sih meneraPkan kebijakar
seperti dulu. TetaP mener'
ima pasien BPJS sePert

biasa. Diakui untuk uru'
san pembiaYaan Pihaknva menverahkan ke Pihal
manajemen rumah sakit
Karena menurutnya, melihat situasi sekarang juga
masih banYak Penolakan

dari organisasi kesehatan
iermasuk Persatua-n Rumah

Sakit Seluruh Indonesia
(PERSI), IDI,.dan IFI. Sehingga dia meminta Presiden

turun tangan untuk membatalkan Peraturan inl.
"Gini, di rumah sakit lain
ada yang bereaksi san-

gat cepat. Kami di Bali
kami sePakat PelaYanan
dijalankan sePerti biasa.
Sambil mencari solusi dengan BPIS. APa Yang harus

dildksanakan. Misalkan
gaduhnya di Pusat jangan
ikut gaduh di sini. Masyarakat kasihan juga. Semua

diperiksa, dibaYar atau tidaknya itu urusan manaje-

meni' tutumYaLfeb/Yor)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
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AndalkanWafib
PalakBaru
Tutupi Defisit
Anggaran
Pemkab Tabanan
TABANAN

- Defisit APBD

dalam pertengahan tahun
20lB yang mencapai Rp 4l
miliar membuat gusar Pemkab
Tabanan. Pasalnya, dari Rp 41
miliar tersebut baru dapat ditutupi Rp l0 miliar dari anggaran
BKK Provinsi Bali.
Sekretaris Bakeuda Tabanan,
Ni Wayan Maryati mengatakan,

sejumlah upaya dilakukan

untuk meningkatkan raihan

3l miliar

tersebut. Salah

hak ketiga (Unud), dengan

satunya menyisir potensi,wajib
pajak baru (WPB).
Sejauh ini dari datayang ada
sebanyak l4 hotql, 9 restoran
dan hiburan, 2 tgmpat hibulan
malam akan, ditetapkan sebagai wajib pajak baru. "Target
kami bulan September, karena

menyasar f 5 wajib pajak hotel
restoran. Karena usaha tersebut secara kasat mata terlihat

Rp

waiib ditarik retribu5i pajaki'

mempercepat dan mempermudah proses layanan pajak.
Tidak hanya itu mempermu-

dah pengawasan terhadap
wajib pajak. "Sebanyak 20

realisasi yang ada dibandingkan

dengan potensi yang mereka
miliki, belum sebanding. "Maka
kami akan lakukan audit kembalii'tegasnya.
Maryati menambahkan upaya lainnyayang akan pihaknya

data menjadi pelaporan, hingga pembayaran pajak ke bank

oleh'wajib pajak.
Selian itu untuk meningkat

pendapatan pihaknya juga
mengoptimalkan pemungutan
kepada pengur a.ha yang melaksanakan usaha tidak memenuhi
ijin. Baik usaha yang sudah ber-

jalan dan menghasilkan omset

Lanjutnya, model typing

ijin tetap. "Kami tetap akan

sistem merupakan sistem pa-

melakukan pungutan pajak

transaksi penjualan, mengolah

g

pajak tldak signifikan. Artinya,

typing sistem yang akan kami
pasang untuk restoran dan
hoteli'ujarnya.

jak online yang terintegrasi,
mulai dari perekaman data

:

ramai, namun saat pembayaran
,

dari ketentuan perda, usaha
yang mendapatkan penghas,
ilan di atas 5 juta per bulan,

han pembayaran pajak dan

fuW,

itu pihak juga

melakukan perampungan pajak dengan menggandeng pi-

ABPD Tabanan yang mencapai

meningkatkan tingkat kepatu-

:

Tak hanya

menutupi defisit anggaran

Iakukan pemasangan typing
sistem. Hal inidilakukan untuk

Edisi
Hal

jelas Maryati, naUu 1O/e;.

pendapatan asli daerah untuk

3 fr'duwt aon

di atas

5

juta sebulan, meski us-

aha tersebut tidak

mengantongi

sesuai Perbup yang mengatur

tentang SOP pemungutan,"
tandasnya.(uli/dit)
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