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Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada v

Dilimpahkan ke lftiari,
Sudah Ada Tiga Tersangka

DENPASAR, NusaBali
Lama tak terdengar kabar-

nya, kasus dugaan korupsi
pavingisasi di falan Gajah
Mada ternyata sudah mene-
tapkan tiga tersengka. Bahkan
berkas ketiga tersangka ter-
sebut sudah dilimpahkan dari
Polresta Denpasar ke Kejari
Denpasar. Informasi yang di-
himpun, berkas perkara tiga
tersangka, yaitu dua dari reka-
nan dan satu dari unsur Pem-
kot Denpasar sudah masuk
tahap satu.

"lnfonya dua nama itu adal-
ah, AW, 32, yang menggarap
proyek pedestrian falan Gajah
Mada. Sedangkan tersangka
kedua adalah, NKC yang adalah
konsultan pengawas proyek
pedestrian falan Gajah Mada.
Dari Pemkot salah satu pejabat
di Dinas Tata Ruang," beber
sumber di Keiari Denpasar,
Rabu (1/a). Saat ini jaksa
masih melakukan penelitian
atas berkas dugaan korupsi
tersebut

"f aksa peneliti masih me-
lakukan penelitian atas berkas
tersebut," ungkap sumber di
Kejari Denpasar. Kasi Pidsus
Kejari Denpasar, Wayan Su-
tarjana membenarkan sudah
ada penyerahan berkas per-
kara dugaan kasus korupsi
pavingisasi di Jalan Gajah
Mada, Denpasar.

"Sudah dilimpaikan pe-

nyidik Polresta idan sekarang
masih diteliti jaksa," bebernya
sambil mengatakan salah satu
jaksa yang ditunjuk Yusma-
wati. Namun Jaksa asal Susut,
Bangli ini mengatakan bahwa
dua berkas yang masuk ke
Kejari. Artinya dua berkas
dengan tiga tersangka.

Sementara ifu, perkemban-
gan penyelidikan dugaan kor-.
upsi di dua SKPD di Pemkot
Denpasar terkait perjalanan
dinas juga terus dikebut Kasi
Intel Keiari Denpasaq Syahrir
Sagir mengatakan kasus yang
saat ini didalami adalah kasus
dugaan korupsi perjalanan di-
nas. Ia mengatakan sudah me-
nyita satu koper dokumen
terkait tindak korupsi ini.
Dijelaskannya, tim jaksa yang
menangani kasus ini sedang
mendalami data yang sudah
didapatkan.

"Saat ini kami sedang peh-
jari data yang kami dapatkan,"
jeldsnya. Ditambahkannya,
jika memang nanti ada data
yang kurang dia mengatakan
akan kembali mencari data ke
Pemkot Denpasar. Syahrir juga
memastikan, bahwa iika nanti
ada indikasi dahm kasus ini
jelas akan dipanggil beberapa
pihak terkait di Pemkot Den-
pasar. "Kalau ada indikasi,
jelas kami akan panggil pihak
terkait di Pemkot," pung-
kasnya. 6h rez
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PemeriksaanWinasa {
Terancam Kembali Gagal

NEGAM, NusaBali
Kejaksaan Negeri (KejariJ

Negara telah dua kali gagal
melakukan pemeriksaan terha-
dap mantan Bupati fembrana,
I Gede Winasa, yang dijadikan
tersangka kasus dugaan ko-
rupsi perjalanan dinas atau
SPDD tahun 2009 dan 2010.
Pemeriksaan ketiga yang diren-
canakan pada Kamis [2/4] hari
ini kembali terancam gagal.
Alasannya pun sama, belum ada
kepastian penasehat hukum
atau pengacara dari Winasa.

Kajari Negara, Teguh Sub-
roto saat dikonfirmasi mengaku
ntengagendakan ulang pemer-
iksaan Winasa, Kamis hari ini.
fika Winasa tanpa pengacara,
agenda bisa diundur kemba-
li minggu depan. Dipastikan
pemeriksaan kepada Winasa
jika hari ini gagal, Minggu depan
harus jalan. Solusinya Kejari
akan siapkan pengacara. "Ka-

lau beralasan pengacara lagi,
minggu depan kita periksa,
kita siapkan pengacara," ancam
Teguh Subroto, Rabu (1/41.

Bupati fembrana periode
2000-2005 dan 2005-2010,
Gede Winasa terjerat sejumlah
kasus dugaan korupsi. Pernah
ditahan di Rutan Negara, kare-
na kasus Kompos, kembali di-
jadikan tersangka atas dugaan
SPPD, serta tersangka kasus
beasiswa STITNA dan STIKES
yang juga masih penyidikan
di Kejati Bali. Dari rentetan
kasus tersebut, Winasa sempat
menunjuk salah satu pengacara
kondang di fembrana, Supri-
yono. Namun belakangan, Su-
priyono menyerah dan belum
ada penggantinya.

Ditemui belum lama ini di
Pengadilan Negeri (PNJ Negara,
Supriyono mengakui, mun-
dur menangani kasus yang
membelit Winasa. M.enurutnya,

ia mu,ndur setelah terakhir
mendampihgi saat mengajukan
Peninjauan Kembali (PKJ dari
putusan Kasasi MA RI terkait
kasus kompos, tahun lalu. "Saya
yang resign. Ya karena .ada

beberapa alasan, tidak cocok
'saja. Memang awalnya saya
tetap masih mendampinginya,
jujur karena kasian. Apalagi dia
mantan Bupati," katanya.

Saat menyatakan berhenti,
Supriyono mengaku sempat
diminta tetap mendampingi Wi-
nasa, namun ia tetap menolak.
Kemudian sempat dimintakan
kepadanya, agar mencarikan
referensi pengacara lain. Ter-
masuk, untuk tdhap pemer-
iksaan kasus SPPD tersebut.
Diarahkan agar inendekati
seorang teman pengacaran-
ya yang di Denpasar, namun
yang bersangkutan belakangan
didengar juga menolak 6 od
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Pemkab Siap Bantu Pembangunan
Balai Banjar Kelodan

ALAT berat ekskavator merobohkan bangun'an di lahan yang menjadi
sengketa warga di Banjar Kelodan, Desa Punggu, Kecamatan Abiansemal,
dengan pensamanan dari Satogl Plladung a1ll("!glb'"!,S91u." !?11).

MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah KabuPaten

Badung berianii akan meringan-
kan biaya pembangunan balai
Banjar Kelodan, Desa Punggu,
Kecamatan Abiansemal , Yang
pada Selasa (31,/3) dieksekusi
PN Denpasar afas kePutusan
MahkamahAgung. Hal ini disam-
paikan Bupati Badung AA Gde
Agung, Rabu [1/4J.

"Pemerintah siap membantu
pembangunan balai banjar baru.
Kami akan mengupayakan ban-
tuan dalam APBD Perubahan
20 1 5," ucap Gde Agung Yang iuga
Panglingsir Puri Ageng Mengwi.

Terkait besaran bantuan, bu-
pati masih menunggu ProPosal
yang diajukan ke pemerintah.
Tapi palingtidak prinsipnya diu-
payakan semaksimal mungkin.
"Lihat proposal yang diajukan.
Kami usahakan maksimal, mis-
alnya sebesar 70 persen," jelas
bupati.

Bupati berharaP bantuan
tersebut meringankan Pembi-
ayaan dalam pembangunan balai
banjar baru. Bupati juga mengim-
bau agar semua pihak mentaati
keputusan hukum. Apalagi kePu-
tusan eksekusi merupakan kePu-
tusan fi nal dari Mahkamah Agung

Sementara itu, Camat Abianse-
mal Putu Ngurah Thomas Yuni-
arta mengatakan bahwa ProPosal
sudah diajukan ke pemerintah
daerah. Besarnya sekitar Rp 700
juta. Selain dari pemerintah, se-
bagian pembangunan balai banjar
baru ditanggung secara swadaya
oleh masyarakat.

Kelian Baniar Dinas Kelodan
I Nyoman Sukarma, sebelumnYa

A9 nlata ka ry9 rn!49!!T b4, L
banjar baru direncanakan tak
jauh dari balai banjar lama yang
kini sudah rata dengan tanah.
Luasnya sekitar 2 are.Biayayang
dibutuhkan untuk pembangu-
nan balai banjar yang baru serta
pembangunan Pura Melanting
menghabiskan anggaran sekitar
Rp 1,1 miliar.

Sebelumnya diberitakan, sem-
pat gagal.dalam upaya pertanla
2 Februari 2015 lalu, eksekusi
tanah seluas 400 meter persegi
di balai Banjar Kelodan, Desa
Punggul, Kecamatan Abiansemal,
Badung akhirnya dilaksanakan,
Selasa (31l3J sekitar pukul 10.00
Wita. Eksekusi yang ditandai de-
ngan pembongkaran balai banjar
berlangsung di bawah pengawal-
an ketat jajaran Polres Badung,
yang dipantau langsung Kapolres
AKBP Tony Binsar.

hal-l

. NUSABALj/ryUDA
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Sebelum eksekusi dilakukan,
salah seorang warga Banjar Kel-
odan sempat mendatangi Pan-
itera Pengadilan Negeri (PNl
Denpasar I Ketut Sulendra, di
TKP untuk meminta agar ek-
sekusi tidak dilakukan. Sempat
terjadi ketegangan sesaat, akhir-
nya suasana cair setelah aparat
berhasil menenangkan yang
bersangkutan.

Eksekusi yang disaksikan lang-
sung krama banjar setempat
dan tanpa ada perlawanan, itu
dilakukan menyusul putusan
kasasi Mahkamah Agung yang
memenangkan pihak penggu-
gat [ahli warisJ dalam sengketa
dengan kelian banjar [pihak ter-
gugatJ.

"Eksekusi ini merupakan
keputusan inkracht Mahkamah
Agung RI tanggal4 Jyni 2013

Nomor 1682 k/Pdt/2012, dalam
perkara Nomor 89 /Pdt.G/201.1./
PN.Dps Jo putusan Pengadilan
Tinggi Denpasar Nomor 136lPDT
I 2017 / PT.DPSI' ungkap Panitera
PN Denpasar I Ketut Sulendra.

Menurut Ketut Sulendra, kasus
sengketa tanah waris ini di balai
Banjar Kelodan, Desa Punggui ini
sudah berjalan sejak 201 1. Pihak
penggugat atas nama I Gusti Putu
Krukuk, 70, I Gusti Ayu Kunin-
gan, 74, I Gusti Putu Warta, 55,
I Gusti Ngurah Arta,49, I Gusti
Nyoman Dartika,45, dan I Gusti
Ketut Masih, 40, memasalahkan
tanah waris seluas 400 meter
persegi yang notabene di sana
berdiri balai Banjar Kelondan.
Dalam sengketa ini, Kelian Dinas
Banjar Kelodan sebagai tergugat
I dan Kelian Adat Baniar Kelodan
sebagai tergugat II.

Dalam pengadilan tingkat per-
tama [PN Denpasar), kata Ketut
Sulendra, pihak penggugat dinya-
takan sebagai ahli waris tanah
tersebut, dibuktikan dengan
SPPT Nomor 5 1.03.001.035.000-
0560.7 /98-01. atas nama I Gusti
Aji Mukeleh yang merupaka or-
angtua dari I Gusti Putu Krukuk.
Tapi, di tingkatb6nding, Pengadi.
lan Tinggi Denpasar membatal:
kan keputusan PN Denpasar.

Putusan banding Pengadilan
Tinggi Denpasar itu tertanggal
25 Januari 20'J,2, d.engan Nomor
1.36 /Pdt/2077 /PT Dps yang
amarnya berbunyi membatalkan
putusan PN Denpasar. "fadi, di
tingkat PN, penggugat dinyatakan
menang. Tapi, saat dilakukan
banding, Pengadilan Tlnggi batal-
kan keputusan PN. Kubu peng-
gugat pun mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung. Putusan kasasi
Mahkamah Agung memenangkan
pemohon (ahli warisJ," jelas Ketut
Sulendra.

Sebetulnya, kata Sulendra,
eksekusi atas lahan seluas 400
meter persegi di balai Banjar Kel-
odan ini semDat hendak dilaku-
kan,2 Februaii 2015lalu. Namun,
kala itu eksekusi gagal dilakukan,
karena dihalang-halangi warga.
Tapi sekarang, eksekusi tidak bisa
ditawar-tawar lagi.

"Sudah keputuan inkracht mel-
alui kasasi MahkamahAgung. Kita
panggil pihak tergugat (Kelian
Dinas Baniar Kelodan dan Kelian
Adat Banjar Kelodanl, diperi-
ngatkan untuk mengosongkan
sendiri, tapi tidak mau. Makanya,
sekarang dengan cara paksa.
Sebelumnya, sudah dilaku\an
mediasi-mediasi. Pihak termohon
[tergugat) menghargai keputu-
sani' sebut Ketut Sulendra. 6 qs

l,.vl.z
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Perangkat Desa

Tiga Bulan Belum Gafi
Penyebabnya

hampir semua desa
belum menyusun
APBDes sebagai
syarat pencairan

penghasilan
perbekel dan

perangkat desa,

karena terdesak kebutuhan
ekonomi keluarga yang harus
dipenuhi. Mereka yang ngutang
karena satu-satunya pendapatan
mereka hanya dari penghasilan
sebagai aparat pemerintahan di
desa.

"Be tiga bulan konden maan
gaji, jeg bigung kene megae.
Kaden bin buhn cair tusing masi,
terus ngalih hutang gen gaene,
maan pipis uling ditu dogen.
[sudah tiga bulan tidak dapat gaji,
bikin bingung bekerja, dikira lagi
sebulan cair juga tidak, jadinya
terus cari utang saja, dapat uang
dari situ saja)," ucap salah satu
kepala urusan (kaurJ di salah
satu desa di Kecaniatan Sawan
dengan nada ketus.

Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa IBPMPDJ Kabupaten Bu-
leleng, I Gede Sandhiyasa dikon-
firmasi Rabu [1/a) tidak me-
nampik penghasilan bagi per-
bekel dan perangkat desa belum
cair hingga bulan Maret Ia pun
memahami kondisi ekonomi
perbekel dan perangkat &sa yang
penghasilannya hanya bert rmpu
dari penghasihn di desa.

sebagaimana diatur
dalam uU Desa

yang baru.

SINGAMJA, NusaBali
Perbekel dan perangkat desa

se- Bubbng kini semakin mera-
dang. Sebab penghasilan buhnan
mereka tidak kunjung cair juga
hingga tiga bulan terakhir ini.
Bahkan situasi itu diperkirakan
bakal terjadi hingga beberapa
bulan ke&pan.

Bahkan. informasinva seba-
gian perbekel dan perangkat
desa yang belum terima peng-
hasilan, terpaksa ngutang di luar

Menurut Sandhiyasa, situasi
iu terjadi akibat ketentuan dahm
UU 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dimana setiap desa harus
menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa [APBDes). Nah
sejauh ini, hampir semua desa
belum menyusun APBDes. Pa-
dahal sahh satu syarat pencairan
penghasilan perbekel dan perang-
kat desa, harus telah memiliki
APBDes. Karena di dahmAPBDes
ihr akan tertuang besaran peng-
hasialn perbekel dan perangkat
desa. "Memang semua desa
belum bisa mencairkan
penghasilan perbekel dan
perangkat desanya sampai saat
ini. Situasi ini akibat atrran baru'dimana desa harus menvusun
dulu APBDes, tapi selauh ini
belum ada yang rampung, karena
masih ada perbaikan-perbaikani'
terangnya.

Sandhiyasa juga menyebut,
masih ada beberapa desa yang
sama sekali belum susun APBDes
lantaran belum membuat per-
tanggungjawaban keuangan &sa
untuk tahun 20L4. Disebutkan,
dari 729 desa yang ada, masih ada
29 desa yang belum membuat

],ut- {
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laporan pertanggungjawaban.
Sandhiyasa menyebut, pihaknya
sudah berkoordinasi &ngan &sa-
&sa tersebut unhtk mempercepat
proses pertanggungjawaban
untuk bisa menyusun APBDes
tahun 2015. "Kita sudah minta
untuk segera susun pertang-
gungjawaban itu, karena kalau
APBDes tidak bisa disusun.
selamanya juga penghasilan
perbekel dan perangkat desa
belum bisa dibayarkan,": ucap
Sandhiyasa.

Sementara Plt Kepala Badan
Pengelola l(euangan dan Aset
Daerah (BPKADJ Bimantara
menyebut, keterlambatan pe-
nyusunan APBDes di masing-
masing.desa akibat banyaknya
aturan yang membingungkan
bahkan cendrung tidak nyam-
bung. Bahkan, pihaknya telah
berulangkali berkonsultasi ke
Kemendagri hasilnya juga belum
memuaskan. "Contoh yang
masih nyelimet itu masalah
penetapan penghasilan tetap
(siltap) bagi perbekel dan per-
angkat desa. Nah hitungannya
untung menetapkan besaran
siltap itu masih rancg, kami

sudah berulangkali berkon-
sultasi, hasilnya juga belum
mendapat penjelasan yang gam-
blang," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya
terus memberikan pendam-
pingan bagi desa-desa untuk
menyusun APBDes untuk mem-
percepat proses. Pihaknya
hampir setiap malam kini
melakukan pendampingan di
masing-masing kecamatan.

Ditempat terpisah Ketua
Komisi I DPRD Buleleng Putu
Mangku Mertayasa mengaku
bisa memahami kondisi ter-
sebut Ia pun memperkirakan,
situasi itu akan berlanjut hingga
bulan funi mendatang. "sampai
saat ini saja masih ada desa yang
belum buat perbnggungjawaban,
belum lagi susun APBDes, dan
APBDes itu kan harus disahkan
dulu di,kabupaten, ini mungkin
bisa sampai bulan Juni baru
kela5," ucapnya.

Mangku Mertayasa pun berj-
anji akan membawa juga masahh
tersebut ketika berkonsultasi ke
Kemendagri terkait dengan masa.
pengabdian perangkat desa dahm
wakhr dekat ft k19

he(. 2
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PHRI Bali TolakWacana

PRAKTISI pariwisata, Bag us Sudibya ( kanan) berbic" r" :J;;:'Jr'J::i"#
'Optimalisasi Taman Budaya', Rabu (1/4) kemarin.

"Uangnya itu datang lewat pajak hotel
dan restoran (Pt-lR) dan jangan Taman
Budaya disuruh mendatangkan uang"

(Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati)

DENPASAR,Nusallali
Perhimpunan Hotel dan

Restoran Indonesia (PHRI)
Provinsi Bali menolak wacana
komersialisasi Thman Budaya
(Art Center) Denpasar dan
berharap menj adi sarana kon-
servasibudaya.

'Kami prihatin jika Thman.
Budaya diswastanisasi atau
dikelola perusahaan. Biarlah
kalau tidak sakral. mihimal
tetap profan. Jangan diko-
mersialkan," kata Ketua PH-
RI Bali, $okorda Oka Artha
Ar.dana Sukawati dalam disk-
usi'Optimalisasi Taman Bud-
aya di Gedung Ksirarnawa, Art
Centre, Denpasar. Rabu (1/4.

Mantan Bupati Gianyar itu
berpandangan tidak tepat
kalau Taman Budaya itu ditar
getkan menghasilkan uang
bagi pemerintah daerah. Kalau
demikian adanya, lanjut dia,
maka sangat disayangkan
karena 3,6 juta wisatawan
asing datang ke Bali untuk
menikmati kebudayaan daer-
an.

"Uangnya itu datang lewat
pajak hotel dan restoran (PHR)
dan jangan Taman Budaya
disuruh mendatangkan uang,"
ucap pria yang akrab dipanggil
'CokAceitu.

Menurut dia, jika suatu
saat sete.lah kegiatan di Tb"man

Budaya.(seperti Pesta Kese-
nian BalJ mendatangkan uang,
maka sebenarnya bukan tujuan
utama. Justru sebaiknya terus
diadakan berbagai kegiatan M.r

tl il l)
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seni dan ketika ada wisatawan
datang akan mendapatkan
manfaatnya tanpa dibebani
target apa pun.

Untuk mendapatkan pen-
' 

danaan dalam menjaga keles-
tarian Thman Budaya, Cok Ace
menyarankan Dinas Kebu-

' dayaan dapat memanfaatkan
dari dana PHR itu. "Dari sisi
anggaran sebenarnya tidak
masalah, dan mari kita kemb-
alikan pada niat awal adanya
Taman Budaya itu," katanya.

Ia menganalogikan Taman
Budaya sebagai pohon mangg-
a. Oleh sebab itu perlu mencari
tukang tanam yang mengerti
mangga untuk dirawat dan
dipanen.

Sementara itu, Bagus Su-
dibya, pelaku pariwisata lain-
nya menglngatKan supaya
Taman Budaya dikembalikan
pada tujuan semula agar tidak
keliru dalam menetapkan

1 
pengembangan selanjutnYa.
'Maksud dan tujuannya harus
jelas, apakah mau revitalisasi
atau reorientasi," uj arnya.

Menurut dia, untuk'meng-
hidupkan' Taman Budaya, se-

- 
lain,melibatkan Institut Seni

Indonesia (ISD Denpasar, juga
bisa menggandeng lembaga
pendidikan lainnya. Terkait
dengan tawaran dari Perusda
Bali untuk mengelola Taman
Budaya, Bagus Sudibya me-
minta agar dikelola secara
profesional dan tidak melang-
gar peraturan perundang-
undansan.

WaCana Perusda untuk ikut
arnbil bagian dalam penge'
lolaan Taman Budaya juga
ditentang oleh Rektor ISI Den-
pasar, I Gede Arya Sugiarta.
"Saya kira nggak mungkinlah
va. karena Perusda itukan
berusahan milik daerah? Bent-
uk kerjasamanya gimana nan-
ti? Masak sih pak Gubernur
mau kerjasama anak perus-
ahaan milik Pemda," tegas
Sugiartha.

'Dia mengatakan, saat ini
sudah ada UPT Taman Budaya
dalam pengelolaannya. '1SI ini
ke sini, bukan untuk mengelola
nantinya, tetapi berkontqtb"s_i

untuk ikut dan tetap penge-
lolaannva ada diUPT Taman
Budaya,"jelasnya. .

Menurutnya jika nanti Ta-
man Budaya dikelola oleh
Perusda seperti yang diung-
kapkan oleh para pakar akan
menyebabkan kekhawatiran.
"Kita kan khawatir ini akan
dibisniskan, tadi sudah kes-
impulan rapatnya begitu bah'
wa Art Center bukan mesin
pencetak uang," ujarnya.

Sebelumnya Perusda BaIi
mengusulkan kepada Pemprov
BaIi agar diberi kewenangan
tufut mengelola Taman Bu'
daya untuk bisa mendatang-
kan pendapatan yang lebih
optimal. "Jika usulan kami ini
disetujui, tentunya kami akan
mengelola Taman Budaya itu
di luar kegiatan Pesta Ke-
senian Bali yang memang
telah rutin digelar setiap
tahun," kata Direktur Perusda
Bali Nyoman Baskara belum

,.]apa_i11p ant, n

l.ut.z
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Tagihan

Pembayaran laspel
Kecro,t-lcecrit

Direktur RSUD
Klungkung.

mengakui klaim
JKBM belum

terbayarkan sejak
tiga bulan lalu.

SEMAMPURA, NusaBali
Kalangan pegawai di RSUD

Klungkung belakangan ini
mengeluh, Kondisi ini dipicu,
ke cra t-.ke crifnya pembayaran
jasa pelayanan [jaspelJ medis
yang mereka terima. Informasi
yang berkembang, seretnya
pembayaran jaspel tersebut,
salah satunya disebabkan nga-
datnya pembayaran klaim J KBM
sejak tiga bulan lalu.

"Kalau kita ini pegawai kecil,
jelas keleleran. Apalagi biaya hid-
up bertambah," keluh seorang
pegawai RSUD Klungkung kepa-
da Nusabali, Rabu (1/aJ kemarin,

Pegawai yang wanti:wanti agar

tidak ditulis identitasnya itu me-
nyatakan, dengan tambihan jaspel
yang diterima sekitar Rp 200 ribu
setiap bulan, dirasakan irembantu
keuangan keluarga mereka. "]an-
gan bandingkan dengan dokter,
mereka,tentu dapat jauh lebih
DanyaK, uJarnya.

Kalangan pegawai terutama
yang golongan rendah ini, men-
gakui telah mendengar, soal nga-
clatnya pembayaran klaim f KBM,
Ngm_un mereka sangat berharap,
pihak menejemen rumah sakil
berupaya mengusahakan pem-
bayaran jaspel. "Kami sangat
membutuhkannya," ucapnya. .

Dihubungi terpisah, Direktur
RSUD Klungkung, dr Made Adi
Swapatni, mengakui adanya
kenclala pencairan jaspel ter-
kait belum dibayarnya piutang
fKBM kepada RSUD Klungkung.
Dijelaskan drAdi- sapaan Direk-
tur RSUD Klungkung, klaim f KBM
tersebut belum terbavarkan
sejak tiga bulan lalu. Termasuk
untuk bulan Desember 2014.

karena ini mungkin menyangkut
KerJasama cl€ngan para bupati,
belum bisa dibayarkan," ujar dr
Adi, p_impinan RSUD Klunfkung
asal Kofa Gianyar, ini.
. Dia mengaku tak jelas persis

d-engan-detail tagiha n layananan
fKBM dari RSUD Kluirgkung.
Namun kisarannnya sejumla'ir
Rp 1 miliar lebih. S-eperti untuk
Desember 2014, sekitar Rp 1,5
milar. Terus antara fanu-ari -
Februari sekitar Rp 1 miliar.

Nah, karena'belum ter-
bayarnya tagihan JKBM dalam
rentang waktu tersebut, pem-
bayaran jaspel kepada para
pegawai di RSUD Klungkung,
hanya dihitung berdasarkan jasa
layanan yang telah terbayarkan;
yakni dari jasa layanan umum
dan jasa layanan khusus dari
Pusat/Jaminan Kesehatan Nasi-
onal (JKN). " (PembayaranJ Dari
iKN agak lancar," jelasnya,-
. Menurut dr Adi, kondisi'tersebut sudah dijelaskan ke-
pada sel.uruh karyawah dan

"Sayayakin uangnya ada. Namun mereka dapat memahaminya.
"Karena dalam kitir tersebut
sudah tercantum," jelasnya.
Dikatakan, pembayaran jaspel
dilakukan setiap pertengahan
bulan yakni setiap tanggal 15.
Pembagian jaspel mengacu pada
SK Bupati.No 51 / 26 /H20 / 2014,
tentang Penetapan Penggunanaan
Pendapatan Fungsional Pelayanan

Jlgryluqn losram JKBM dan

SK Bupati no 50/26/h20/2014,
rt€ntang Penggunaan Pendapatan
'Fungsional Pelayanan Program
fKN dan Perbup Pola Tarif Ten-
tang Pendapatan Pasien Umum.
Untuk diketahui, jumlah pegawai/
karyawan di RSUD Klungkung,
sebanyak 562 orang, terdiri daii
375 PNS, 171 pegawai kontrak
dan 16p-egqwai lonor. 6k17
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Tim 9 Segera Disidang,
Berkasnya DibagiTiga

Pemerik-
saan saksi
dalam si-

dang kasus
mantan Bu-
pati Candra
di Pengadi-
'lan Tipikor,
Rabu (1/4).

3
t

. I Cu3ti Nslrah Gcd6
/ Eks Kasi BPN Klungkung
/ S€kretaris Panitia S€mbilan

Panitia S€mbilan

ird!!U_!_r_!lm._
. Puru Gd. Harvadi (ketus)
. Guntur (anssota)
. Mipiahul Holis (snggora)

* Kepemilikan Kapal RokiTerungkap
DENPASAR, NusaBali

Sembilan [9J rnantan peia-
bat Pemkab Klungkung yang
tergabung dalam Tim 9 (Panitia
Pengadaan lahan Proyek Der-
maga Cunaksa) yang terseret
sebagai tersangka kasus Der-
maga Gunaka, segera diseret
ke persidangan. Dalam persi-
dangan nanti, tersangle Tim 9
termasuk mantan Sekda Klung-
kun& I Ketut Janapria, terbagi
menjadi tiga kelompok

Berkas tersangka Tim 9
telah diterima Pengadilan
Tipikor pada PN Denpasar,
Selasa (31/3) sore. Majelis ha-
kim pun telah langsung ditun-
juksore itu untuk menyidang-
kan 9 mantan pejabatPemkab

Klungkung ini di Pengadilan
Tipikor Denpasar nanti.

Para mantan pejabat dalam
Tim 9 yang terseret sebagai
tersangka kasus dugaan ko-
rupsi pengadaan lahan proyek
Dermaga Gunaksa ini ter-
masuk di antaranya trio Ke-
tut Janapria {mantan Sekda
Klungkung yang bertindak
sebagai Ketua Tim 9), Nyoman
F.ahayu (mantan Kadis DKP
Klungkung selaku anggota
Tim 9), dan .d{ Ngurah Agung
(mantan Kadis PU l0ungkung
selaku anggota Tim 9).

Sedangkan 6 tersangka
lagi dari Tim 9 masing-ma-

Eusombung ke H&l 5 Kolon 5

. hi K€tur J.raDria MT . |rl Nvoman Rahavu
/ Ek Sotdakeb Klunakuno / Eks Kadis OXP Klungkung
./ Ketua Paniria s6mbjt.n - / Anssors Psnitia sombibn

. l' I Msdo Ndur.h ' lr AA Nqur6l' agu'rg
/ Eks AsiBisn lTsta ./ Eks Kadis pU Ktulgkuns' F;m€;t;Ghsn ,,/ anssora P€niri6 s€mbibn
.z wariiisiu paniria semrlan . I Mad6 sLrqi.nha

. ia'$il;;'ffi.;l;i.''"'"'''" / EksKedra B€Pp.ga Krunekuns
/ Ekstsp"ala BPN Klungtung - '/ .Ansgota Panhia Ssmbilan
/ wskil *etua Panitia 

_ - ' rNlohdn sul-antrd -' i;-;tir;;-- - '- i il',[:?.''F"?i"f*lt1i;"'"'
. Cening Budi€na {ketua). Miftahul langgota). Nurbaya lansgota)

trrrl . r
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Tim 9 Segera Disidang, Berkasnya Dibagi Tiga
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sing I Made Ngurah (mantan
Asisten I Tata Pemerintahan
Pemkab Klungkung/bertindak
sebagai Wakil Ketua Tim 9J,
AA Sagung Mastini [mantan
Kepala BPN Klungkung/sebagi
Wakil Ketua Tim 9), I Gusti Ng-
urah Gede fmantan Kasi BPN
Klungkung/sebagai Sekretaris
Tim 9), I Gusti Gede Wiratmaia
fmantan Kabag Tapem Klung-
kung/Wakil Sekretaris Tim 9J, I
Made Sugiartha (mantan KePala
Bappeda Klungkung/anggota
Tim 9J, dan I Nyoman Sukantra
(mantan Kepala Badan PendaPa-
tan Klungkun g / anggota Tim 9J.

Menurut Jaksa Penuntut
Umum (JPUJ dari Keiaksaan Neg-
eri fKelari) Klungkung Suhadi SH,

berkas perkara yang berisikan
r€ncana dakwaan terhadaP Tim
9 ini telah diterima Pengadilan
Tipikor. "Ya, berkasnya sudah
dlimpahkan ke pengadilan untuk
segera disidangkan," ungkap JPU
Suhadi yang juga Kasi Intel Kejari
Klungkung saat dikonfirmasi Nu-
saBali, Rabu [1/4).

Menurut JPU Suhadi, Penun-
jukkan majelis hakim secara
serempak pun sudah dilakukan,
Selasa sore. Suhadi menyebutkan,
para tersangka Tim 9 dibagi men-
jadi tiga berkas perkara terpisah.
Berkas pertama terdiri dari tiga
tersangka yakni Ketut fanaPria,
I Made Ngurah, dan AA Sagung
Mastini. Majelis hakim Yang akan
menyidangkan mereka terdiri
dari Beslin Sihombing (ketua),
Sumadi (anggota), dan Hartono
(anggotaJ.

Sedangkan berkas perkara
kedua berisi empat tersangka, .

dmasing-masing Nyoman Ra-
hayu, AA Ngurah Agung, Made
Su$artha, dan Nyoman Sukantra.
Maielis hakim yang akan meny-
idangkan mereka terdiri dari I

-Putu Gde E.y"ai (ketua), Gun-

tur (anggota), dan Miptahul Holis

fanggota).
' Sementara berkas perkara
ketiga berisikan dua tersangka,
masing-masing I Gusti Ngurah
Gede fmantan Kasi BPN Klung-
kung/sebagai Sekretaris Tim
9) dan I Gusti Gede Wiratmaja
[mantan Kabag Tapem Klu-
ngkung/Wakil Sekretaris Tim
9J. Majelis hakim yang akan
menyidangkan mereka terdiri
dari Cening Budiana [ketua),
Mifthhul (anggota), dan Nurbaya
(anggota).

Pihak kejaksaan, kata Suhadi,
juga telah menunjuk 12 jaksa
untuk keroyok 9 mantan Pejabat
Pemkab Klungkung dari Tim.9
ini di Pengadilan Tipikor nanti.
ara jaksa itu diambil dari Kejari
Klungkung dan Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Bali. Tim iaksa ini sama
dengan perkara untuk terdakwa
mantan Bupati Klungkung Wayan
Candra.

Menurut Suhadi, para jaksa
yang dilibatkan menghadapi
tersangka Tim 9, antara lain,
I Made Pasek SH (Kasi Pidsus
Kejari Klungkung), Ade Nandar
Silitonga SH (Kasi Pidum Kejari
Klungkung), Dicky Iskandar Andi
Firmansyah (Kasi Datun Kejari
Klungkung), dan Suhadi sendiri
(Kasi lntel Kejari KlungkungJ.
"Hanya nanti kita akan bagi-bagi,"
tandas jaksa kelahiran Makassar,
Sulawesi Selatan ini sembari
menyebut pihaknya iuga sudah
menyiapkan sakii-saksi.

Suhadi menyebutkan, kendati
berkasnya dipisah, namun dalam
dakwaan jaksa, para tersangka
dari Tim 9 ini dijerat dengan
pasal yang sama. Yakni, dala,vaan
primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal
18 UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan TiPikor
sebagaimana diubah menjadi UU
Nomor 20 Tahun 2001, io Pasal
55 ayat 1, ke-1 KUHP. Sedangkan
pada dakwaan -subsider, mereka

dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal
1B UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tipikor
sebagaimana diubah menjadi UU

Nomor 20 Tahun 2001,jo Pasal 55
ayat 1, ke-1 KUHP.

Para tersangka dari Tim 9
sebelumnya sempat dihadirkan
sebagai saksi dalam persidangan
dengan terdakwa mantan Bu-

'pati Candra di Pengadilan Tipikor
Denpasar, 11 Maret 2015 lalu.
Saat ini, persidangan kaSus man-
tan Bupati di Pengadilan Tipikor
masih berjalan dengan agenda
pemeriksaan saksi-saksi.

Sementara itu, Kapal Cepat
(Speed Boat) Roki yang diduga
milik mantan Bupati Klungkung
akhirnya terungkap dalam sidang ,

lanjutan dengan terdakrara Wayan '

Candra di Pengadilan Tipiukor,.
Rabu kemariir. Dalam sidang ter- I

ungkap Speed Boat Roki ini bukan
milik terdakwa, melainkan kepu-
nyaan kawan dekatnya, I Made
Senaya, yang kemarin dihadirkan
sebagai saksi.

"Kapal itu saya beli dengan
modal sendiri, pengelolanya PT
Tirta Segara yang sahamnya juga
saya miliki sendiri," uiar saksi
Made Senaya. Di hadapan maielis
hakim yang diketuai Hasoloan
Sianturi, saksi Made Senaya men-
gaku antara dirinya dengan ter-
dakr,va Wayan Candra merupakan
kawan dekat, karena mereka satu
kawitan.

Pada 2010 dan 2011 lalu, saksi
Made Senaya mengaku pernah
mencairkan uang dari rekening
terdakwa senilai Rp 25 juta dan
Rp 11 iuta. Saksi tidak menerang-
kan secara detail untuk keperluan
apa uang itu. Tapi, dalam waktu
berbeda, saksi juga pernah me-
minjam uang ke terdaloara kisa-
ranb Rp 100 sampai Rp 150 juta.
"Saya lupa jumlah pastinya karena
sudah lama dan uang itu sudah
saya kembalikan," ujar Made
Senaya. 6, rez,klT
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