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Dewan Soroti
Perbaikan

Trotoar Jalan

ATI

TROTOAR - BeberoPc
peherja tengah memPer-

baihi trotoar ili ilalan
Dewi Sartiha, DenPasar'
Selasa (2 6/5) herr.arin.
P erb aika n troto ar tetae'

but merupohan PtoYek
pemeliharoan berhala
jalan provinei dengan
anggaran dana bersum'

ber d.ari APBD.

Denpasar (Bali Post).- - ,perbaikan trotoar (rr .raran Dewi Sartika, Denpasar menuai keluhan' Pasalnya' per-

lilf*,i:' ti1ilu'ltxit 1#l*r'f":#xgx;:liiil#:1iff ;ill#""#I
[.-if.."" it"i."itersebut menjadi mubazir'

Hal ini ditegaskan anggota
Komisi III DPRD DenPasar
A.A. Susruta Ngurah Putra
di kantornya. $9[6s6 (2615)
kemarin. PihaknYa Prthatt n

dengan pola PengerJaan tJotoar

1 ang hanYa menempel, Pav'
ing blok di atas-tr-otoar lama
'SomesLinva. sebelum PerDar'

kan dilakukan pengerukan'
sehingga ketika musim huja n.
fungsitrainase tersebut bisa
lebih maksimal," ujar Politisi
Demokrat ini-

Susruta menYaYangkan
oensetiaan trotoar di sepan-
iani,lu'tan Dewi Sa rtrka Yang
kini seda ng herla ngsung hanYa

mikian.. Pola pengerjaan yang
tidak diawali dengan pengeru-
kan alur air di bawahnya,
dikhawatirkan akan nubazir.
Ketika hujan turun, air akan
tetap meluap di jalan, kar-
ena saluran drainasenya ter-
sumbat sampah dan juga ada
pendangkalan. "SebenarnYa
saat ini momen yang tePat
untuk melakukan pengerukan
drainase akibat terjadi Pen-
dangkalan, sehingga ketika
musim hujan tib:r, fungsi drai-
nase berjalan optj.nal. Air Pun

drain tumpuk. Berbeda.de-ngan
pengerjaan trotoar dl ,J ala n
Surapati Yang telah ramPun_g
Kalau di ialan itu, memang ada
perbaikan di saluran bawah-
nva, sehihgga ketika hujan. atr
mengalrt dengan baik

Namun, PengerJaan troloar
di Jalan Dewi Sartrka tidak de'

akan mengalir dengan baik dan
tidak meluber di jalan. ular
Susruta.

Kepala Dinas PU Kota
Denpasar I Ketut Winarta
vang dikonfirmasr menga-
iakan, proYek Perbaikan tro-
toar di ialan itu drkeriaKan
oleh provinsi Pihaknya sudah
sempat berkoordinasi terkar-t
Dengerukan dr bawannya
:Ka mi sudah koord ina s.rkan
dengan provinsi untuk culaKu'
kan pengerukan katanYa
(kmbr2)
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Dugaan Korupsi ferjalanan Dinas di Denpasar

Gili ran Klab ag Keu angan
Setw an Diperiksa Kej ari

Denparar (Bali Post) -
' Sesuaijadwal yang sudah
diagendakan, tim penyidik
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Denpasar kembali memeriksa
saksi atas dugaan korupsi
perjalanan dinas di Pemkot
Denpasar. Selasa (2615) ke-
marin, giliran Kabag Keuan-
gan Sekretariat Dewan (Set-
wan) Denpasar Made Suwirta
dan Kasubag Perbendaharaan
Ni Made Ardani diperiksa tim
penyidik.

Mereka tiba di kantor
Kejari Denpasar pimpinan
Imanuel Zebua pada pukul
09.00 wita. Suwirta diper-
iksa jaksa Gusti Widana dan
Ardani diperiksa oleh jaksa
Lumi Sendi. Kasi Intel Kejari
Denpasar Syahrir Sagir men-
gatakan, mereka diperiksa
terkait dengan tugas pokok
dan fungsi, khususnya soal
perjalanan dinas.

Syahrir juga mengata-
kan, pemerilsaan dilakukan

secara maraton. Bahkan
nantinya jika ada saksi yang
sebelumnya sudah diper-
iksa namun diperlukan ket-
erangannya, akan dipang-
gil kembali. Selain di salah
satu'ruangan, jaksa penyidik
tampak membeber sejumlah
data. Data tersebut nantinya
dipilah-pilah sesuai yang di-
cari yang berkaitan dengan
kasus ini.

Sebelumnya, dua saksi
yang diperiksa adalah pe-
jabat teknis Sekretariat De-
wan, Mereka dalah Kabag
Penrfrdang-udangan yang juga
Pejabat Pelaksana Teknis Keg-
iatan GPTK) di DPRD Kota
Denpasar Gusti Made Patra
dan lmantan Kasubag Kerja
Sama dan Fasilitas DPRD Kota
Denpasar yang saat ini Kepela
UPT Pengelola Gedung Sewaka
Dharma Gede Wira Kusuma.
Patra diperiksa di lantai dua
Kejafi Denpasar dengan jaksa
pemeriksa Luga Herlianto.

Sedangkan Gede Wira diper-
iksa di Posko Bantuan Hukum
Kejari Denpasar.

Informasi yang didapat,
saksi dari PPTK membawa
tambahan data sebanyak
dua kardus. Data tersebut
berkaitan dengan proses
teknis pelaksaan perjalanan
dinas tahun 2013. Isi data
itu, dari proses penunjukan
travel yang jadi rekanan
sampai rekap laporan penggu-
naan anggaran. Hal tersebut
dibenarkan Kasi Intel Kejari
Denpasar.Syahrir Sagir. Dia
mengatakan, tambahan data
itu bisa membantu penyidik
dalam menelusuri dan mem-
bongkar penggunaan ang-
garan perjalanan dinas di
Pemkot Denpasar. (kmb37)
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Gej[ Perangkat
Desa Dirapel

Singaraja (Bali Post) -
Menyusul molornya

pencairan nafkah para
perangkat desa, membuat
pemerintah daerah terus
berupaya agar gaji bulanan
perangkat desa segera cair.
Tertundanya pencairan
nafkah hingga lima bulan
ini bukan karena unsur
kesengajaan, tetapi kon-
disi ini terjadi akibat pen-
erapan UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa dan
perubahan aturan hukum
yang lainnya. Namun, pe-
merintah daerah menjamin
dalam waktu dekat ini,
nafkah perangkat desa
di Bali Utara akan bisa
dibayarkan dengan sistem
raoel.

bemikian diungkap-
kan Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
(BPMPD) Buleleng Gede
Sandhiyasa didampingi
Kabag Humas dan Protokol
Sekkab Buleleng Made
Supartawan Selasa (26/5)
kemarin.

Lebih jauh Sandhiyasa
mengatakan, menyusul
berlakunya UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa, pemba-
yaran nafkah perangkat
desa dari semula dalam
bentuk Tunjangan Perang-
kat Pemerintahan Desa
kini diubah menjadi peng-
hasilan tetap (siltap). Bu-
kan hanya instilah yang
berubah, namun pemba-
yaian nafkah perangkat
desa ini juga berubah dan
terkesan ribet. Sandhiyasa
mencontohkan, pemba-
yaran nafkah perangkat
desa ditentukan berdasar-
kan persentase dana desa
yang diterima masing-mas-
ing desa. Desa yang men-
erima dana desa di atas Rp
900 juta persentase siltaP
ditetapkan 30 persen. Desa
yang menerima dana desa
dari Rp 700 juta hingga
Rp 900 juta persentase
siltap sebesar 40 persen.
Desa yang menerima dana
desa dari kisaran Rp 500
juta hingga Rp 700' juta
persentase siltap sebesar
50 persen. Sedangkan desa

yang menerima dana desa
di bawah Rp 600 juta,
persentase siltap sebesar
60 persen. Persentase silt-
ap ini akan dijadikan acuan
untuk menghitung nilai
nafkah perangkat desa.
Dengan pola ini risikonya
desa yang menerima dana
desa dengan nilai besar
namun jumlah perang-
kat desa gemuk, maka
otomatis siltapnya akan
semakin kecil. Sebaliknya
desa yang minim perang-
kat dan jatah dana desan-
ya juga minim, siltapnya
akan lebih besar karena
pembaginya sedikit. Seh-
ingga nafkah yang akan
dibayarkan otomatis akan
Iebih besar. "Seperti itu
perhitungannya dan ini
sudah kita sosialisasikan.
Desa yang memang gemuk
perangkat desanya dan
siltapnya kecil yang oto-
matis nafkah akan kecil,
namun akan bisa ditutupi
dari. dana tunjangan yang
mereka terima," katanya.
(kmb38)
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Kabid Jadi Tersangka

ProgramBinaMarga
Terancam Mandek

Singaraja (Bali Post)
PenyidikanaugaJnkasuskor.upsip"glgkd',D-"-",1l:T**f "^":::jf ft::l:PenYrdrKan ougaa'n'asu! aur qPD! t^;i"k;; 

b""a"*p"t pada program Bidang
v""g-*"ttveLqt Made s",*1qilli5lTli, o,,,-,--o pqsernwa- Suwitra vans masrh

Peny

t?liffi,idil#::"r*: j,:;*,Hn:TgYl,","i:fl*niffi 'l:#iYJl'#f, if fi ';n di Rutan";;;;T;"b;g"i x.p"it Eid:ang (Kabid) Bina Marga
Siniaraia seiak Kamis (21l5) Bekan laru'Singaraja seja

SebelumnYd, Yang bersang'
kutan ditunjuk sebagai Peja'
tat Pembuaf Komitmen PPI9
nrovek fisik di bidang Bina
Muig" Dinas PU Buleleng'
Bukin hanYg Program Pelak-
sanaan teidncam mandek'
namun penahanan itu juga

. berbuntut Pada terancamnYa
Droses pembaYaran tahaPan
proyek yang sudah dikerjakan
oleh rekanan.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Bulelens, NYo-

man Gede SurYawan, ketika
ditemui di lobi kantor BuPati
Selasa (2615) kemarin, tidak
menamPik kalau tuga,s-tu-
eas di Bidang Bina Marga
irulai mandek setelah anak
buahriva itu ditahan kar-
ena teilibat dugaan kasus
korupsi. Lebih jauh. SurY-
u*ua -".gutakan. s-ebelum

Suwitra ditahan. Peker.;aan
vans menjadi tugas-tugas.
dittu""ttvu masih bisa diker-
iakan dengan baik' Namun'
uascaDenahanan itu. tugas-
iugas yan$ diernbanoleh Yang
beisanskrrta n mulai mandek'

Analaei, dalam tahun ang-
di.u" ZOtS ini, Suwitra Yang
irJenjabat KePaIa Bidang (Ka-

blal-gina Marga sekaligus
dltunjuk sebagai PPK-untuk
pelaklanaan ProYek fisik di
binas PU Buleleng. Bahkan'
saat ini beberaPa ProYek
fi.sik vans sudah berjalan itu
sekaiang ini memasuki Pada
tahapan { termin) PembaYaran
pekerjaan sesuai kontrak

densan pihak rekanan. Tak
pelik, situasi ini bisa saja
uk"tt *"ttgganggu Pelaksan-
aan provellain di Dinas PU
iika situasi ini tidak segera
diambil langkah serius. "San-

sat terasa damPaknYa karena
iane bersangkutan menjadi
irpfr t"eiatin di PU dan
kalau tidak diambil lang-
kah penanggulangan. kami
khawatir Program di dinas
akan mendek, karena rekan
kami menghadaPi Persoalan
hukum," tegasnYa.

Mencegah jangan sam-
oai kasus ini menghambat
i<egiatan fisik di Dinas PU.
SurYawan secePatnYa alran
menghadaP BuPati BuIe-
leng Putu Agus SuradnYana'
Pihiknva akan melaPorkan
terkait kondisi di Bidans'.
Bina Marga setelah kabidnYh
ditahan karena kasus dugaan
korupsi. KePada BuP4t1 dia
akan meminta Petunjuk lebih
Ianiut agar tugas-tugas dinas
ai Biaang Bina Marga tetaP
bisa berjalan sePerti biasa'
(kmb38)

Bali Posvmud

Suryawan
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Kasus Pipanisasi di Karangasem

Tersan Mantan Kepala

DivisiA KaryaDilimpahkan
Deupasar (Bali

Satu per satu 1ka dugaan korupsi pipanisasi dr
L pada kejaksaan guna dilanjutkan
Setelah Arnawa dan mantan Kadis

Karangasem .ililim
pada proses p'ersir
Pekerjaan Umum
ten II Sekda Kar

Karangasem yang kini menjabat Asis-
rem Ir. Ida Bagus Made Oka, Selasa

(2615) kemarin Bali melimpahkan berkas dan tersangka
i VII PT Aclhi Karya Bali (Persero) Tbk.mantan Kepala Di

Ir. Wijaya Imam S
Saat tiba di Bali siang kemarin, tersangka terlihat

dikawal petugas
jang. Sebab, kini
dia juga tersangl

L yang membawa senjata laras pan-
ditahan di Lapas Kerobokan karena
i di PT Adhi Karya yang dibidil Ke-dia juga tersangkut

jaksaan Agung RL I
PT Adhi Karya yane dibidil Ke-
locus deliktinya di Karangasem,

pascadilakukan II (pelimpahan barang bukti; berkas dan
BaIi, dari Kejati Bali di bawah komandotersangka) ke

Kasi Penuntutan Bali Made Arthana, tersangka dilimpah-
kan ke Kejari 'Ya, sekarang tahap Il-nya. Saya
sendiri yang akan ke Karangasem," ujar Kasi Penuntutan
Arthana sesaat

Sebelumnya,
berangkat ke Karangasem.

persidangan dengan terdakwa Arnawa,
tersangka Imam d
korupsi pipanisasi.

.garai mengetahui persis soal dugaan
rlagi, dia akhirnya dijadikan pemenang
:nilai Rp 29 iniliar tersebut. Sehingga
is hakim. Arnawa tidak dibebankan

lelang dalam
dalam putusan
uang penggantr
K.rya.

akan dibebankan pada pihak Ailhi

Iman Wijaya j
untuk dijadikan

pernah dihadirkan di Pengadilan Tipikor
ri atas terdakwa Arnawa kala itu. Dalam
anisasi ini, negara dirugilan senilai Rp
man Wiiava. Parno Tris Hadiono yang

perkara korupsi p
3,7 miliar. Selain Wijaya. Parno Tris Hadiono yang

Proyek Pipanisasi PT Adhi Karya
tersaneka dalam kasus ini. Untuk

menjabat sebagai
juga ditetapkan
diletahui, sebeh

ai tersangka dalam kasus ini. Untuk
I.B. Oka ditahan di Rutan Karansasem

kardna berkasnya dahulu dilimpahkan. (kmb37)
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Ungkap Duga{n PenYelewengan PHR

Mantan Kaf,ispenda Bali dan

Kadispenda Denpasar

Diperiksa
Denpasar (Bali Post) -" S;i;;;"t"t^i L.--"tika Kadispenda Badung Adi Arnawa' tim penvidik ner-\9.

"r;;;;;;;;-;;;tewengan 
pHn t Pajak Hotel din Restoran; Badung-' Selasa (26/5)

il;;;?i; t;;;".ti mem-eriksa bebeiapa peiabat penti ng'-rlvlereka adalah mantan
K;;;;;;; b;ii Wavan Suarjana vang saat ini sebagai Sekwan DPRD Bali dan
Jff;;'i;;t K;ai"i""a. Koia D""pi""" Dewa Semadi Keduanva diperiksa

""tu-t" -.-i"ti"las'soal pembagian PHR yang diduga bermasalah'

Jaksa yang memeriksanya Sementara ttu jaksaTang-

^a^iuti 
li"t"lt Yasa, Suaiti kas mengataka n. pada int r nva

J"" tr,t"a" Tangkas Kadis- tim meminta data khususnya
o"nOu l""p""ut-S"madi yang yang berkaitan dengan PHR'
iitanva selumlah wartawan Kan ada juga p€nyrsrhan
l"iltl r,utia"t masuk ruan- PHRoleh Pemkot Denpa-sar"'
gan jaksa penyidik-. belu-m sebutnva
mau berkomentar banyak. Di pihak lain SekwanBali
''Sava helum bisa jelaskan.' mengaku hanya mcnleran'
katanva. kan data Saat di Kejati BaIi'

Suariana didaurPingi salah
satu Pegawai di Buo Hukum'
''Hanm menverhkan data '
kat arffi sesaat serglqh^tL1ryn

' ^ ! lili;;ll,i lfr :ll$x"l o "Baduns Adi Arnawa men-
jalani Perneriksaan di Kejati
Bali Dia dimintai keterangan
atas dugaan ienyrmPangan
Pembagian PHR IGab-uPaten
badung ke kabuPaten/tota se-

Bali Pemeriksaan Pna Yang
oigadang-gadang sebagai
bakal calon BuPati Bad u ng
iersebut memang tidak begitu
Iama sePerti halnYa Pemer-
rksaan iaksi-saksi biasanYa
Yang berlangsung dari Pagi
hingga sole

SaIah seorang jaksi,
penyidik. Made Tangkas
membegarkan diperiksanye
Kadispdnda Adi Arnawa. Dia
meng#akan. Adi Arnawa me-
nyerahkan data PHR tahun
2014. Ketika ditanya men-
gapa pemeriksaannya cepat.
Tangkas mengatakan bahwa
Adi Arnawa untuk sementara
tidak terlibat plafon peny-
ertaaan PHR ke kota-kota
yang mendapatkan bagian.
"Tetapi nanti jika ada atau
ditemukan kesaksian yang
menyatakan saksi Adi Ar-
nawa ada dalam PHR ini, kita
akan panggil kembali yang
bersangkutan," sebutnya.
Sementara itu, Adi Arnawa
yang dimintai konfirmasi
Boli Post mengatakan dia
datang ke kejaksaan untuk
membawa data. "Saya datang
ke Kejati untuk menyerahlan
data pendapatan saja. Saya
serahkan dokumen (penda-
patan) karena itu kan bagian
saya," jelasnya. (kmb37)
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