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SEMARAPURA, NusaBali
Proyek trotoarisasi di ialan

protokol Klungkung, mengun-
dang keluhan warga terkait
dengan penanganan materlal
bongkaran troloar yang tak dt-
tangani dengan baik. Akibatnya
di beberapa tempat, serakan
material bekas bongkaran tam-
pak'bergelimpangan'. Selain
terlihat'resem' alias kumuh,
serakan material dikhawatiri
menqancam keselamatan ber-
lalu lintas. Apalagi ialur utama
Klungkung, merupakan jalur
urat nadi lalu ljntas dan Per-
ekonomian. "Terus terang saJa.

Kami kita khawatir dengan
serakan material tersebut,"
ujar seorang warga di kawasan
lalan raya Takmung, Kecamatan
Banlarangkan, Rabu (3/6). Dia
kemudian menuniuk tumPukan
material 'bangkai trotoar' Yang
berserakan.

PIt Kadis PU Klungkung Ir I
Ketut Suayadnya dikonfirmasi
mengakui adanya tumPukan
material tersebut. " Itu mung-
kin, vanq baru saia dibongkar,
dan belum semPat diangkut,"
ujar Suayadnya, bernada mem-
bela. Proyek trotoarisasi terse-
but, jelas SuayadnYa, m eru-
pakan ProYek atau Pekeriaan

Provinsi. Di wilayah Klungkung,
jelas Suayadnya, ada dua Pa'
ket. Dari perbatasa n Sidan
(Gianyar) hingga perbatasan
Kota Se ma rapu ra/ Batutabih di
DesaTakmung ( Baniarangkanl.
Terus dari perbatasan Sema-
rapura hingga ke Wates (Per-
batasan dengan Karangasem
di sebelah timur Goa Lawah,
Desa Pesingggahan, Kecamatan
DawanJ.

Menurut Suadyadnya, semua
sudah dikoordinasikan sebel-
umnva oleh Provinsi. Termasuk
p"ning"n"n ma te ria I ga lia n
irotoai. " Kami di Klungkung'
iusa sudah meminta agar mate-
iia-l langan sampai berserakan,'
tandasnya.

Sebelumnya dari Pa ntau-
an, bongkaran trotoar dengan
bekas-bekas yang berserakan
terlihat di jalan raya Batutabih,
Desa Takmun& Kecamatan Ban-
jarangkan, Di kawasan timur
terlihat di ialur Desa SamPalan
Klod dan sekitarnya. Bongkaran
material ini membuat warga
yang melintas di sekitar m-esti
berhati-hati. Bagi Pemotor, bisa.
saja menabrak sisa material
bongkaran. Sedang bagi Pejalan
kakl kalau tak hati'hati bisa
terperosok masuk got. * Kl7
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Buleleng Akhirnya,/
Sabet PredikatwTP

SINGARAJA, NusaBali
_ Pemkab Buleleng akhirnya
berhasil juga meraih p-redikat ter-
tinggi Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK atas peigelolaan
keuangan tahun 2014. Opini WTp
untuk kali pertama ini diraih

Pemkab Buleleng berkat usaha
keras seluruh pimpinan Satuan
Kerja Perangkat Dierah (SKPD)
dalam mewujudkan clein and
good governance.

Bersambung ke Hal-l5 Kolom S

n
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Opini WTP ini diberikan

BPK berdasar hasil audit atas
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah ILKPD) Kabupaten
Buleleng Tahun 2014. Peny-
erahan laporan hasil pemer-
iksaan [LHP) atas audit LKPD
Kabupaten Buleleng Tahun
2014 berisi opini WTP tersebut
dilakukan di Kantor BPK RI
Perwakilan Bali di Denpasar,
Rabu (3/6J. LHP ini diserahkan
Kepala BPK Rl Perwakilan Bali,
Arman Syifa; kepada Bupati
Buleleng Putu Agus Suradnya
yang didampingi Ketua DPRD
Buleleng I Gede Supriatna.

Keberhasilan meraih opi-
ni WTP ini sekaligus mewu-
judkan mimpi Bupati-Wakil
Bupati Buleleng, Putu Agus
Suradnyana-Nyoman Sutjidra,
yang langsung mencanangkan
target tersebut sejak menjabat
kursi kepemimpinan Gumi
Panii Sakti periode 2012-2077.
Setahun lalu, target tersebut
melesat dan Buleleng hanya
meraih opini Wajar dengan
Pengecualian (WDPI atas audit
LKPD Tahun 2013, lantaran
masih banyaknya aset yang
menjadi temuan BPK.

Nah, setelah penataan aset
digenjot, hingga tahun ini Bule-
leng berhasil meraih predikat
tertinggi WTP dari BPK atas
audit LKPD Tahun 2014. Bu-
pati Agus Suradnya mengakui
keberhasilan meraih opini
WTP merupakan sejarah dan
penantian panjang sejak era
Reformasi. "Puji syukur, impian
meraih WTP berhasil jadi ke-
nyataan. Ini menjadi motivasi
bagi kami di pemerintah untuk

terus melaksanakan prinsip
good governance," djar Agus
Suradnyana, Rabu kemarin.

Menurut Agus Suradnyana,
selain berkat kerja keras selu-
ruh SKPD, keberhasilan meraih
opini WTP ini tak terlepas
dari dukungan DPRD Buleleng
yang berkomitmen untuk itu.
Dia menyebutkari, pihaknya
berupaya melakukan kon-
trol dengan mematangkan.
program-program pembangu-
nan sejak proses perencanaan
dengan mengoptimalkan peran
Bappeda dan Inspektorat, ter-
masuk Badan Keuangan dan
Aset Daerah. "Kontrol ketat
sejak proses perencanaan ini-
lah yang iuga berperan besar
dalam meraih opini WTP,"
tandas politisi PDIP asal Desa
Banyuatis, Kecamatan Banjar,

. Buleleng ini,
Agus Suradnyana meng-

ingatkan, keberhasilan sabet
WTP ini tidak boleh membuat
jajarannya berpuas diri, se-
hingga lengah. Sebab, tantan-
gan ke depan akan makin berag
sehingga secara berkelanjutan
kapasitas aparatur terus dit-
ingkatkan agar mereka dapat
memahami dan melaksanakan
tugas dengan baik.

Sementara itu, Kepala BPK
RI Perwakilan Balii Arman
Syifa, memberikan apresiasi
khusus kepada komitmen Bu-
pati Buleleng beserta jajaran-
nya dalam menata keuangan
daerah yang transparan dan
akuntabel. Menurut Arman
Syifa, tidaklah banyak kabu-
paten yang mampu melakukan
tata kelola keuangan dengan
baik. sebagaimana dilakukan
Buleleng. Atas dasar itu, BPK

memberikan apresiasi tinggi
kepada Bupati Buleleng dan ja-
jarannya. "lni wujud apresiasi
BPK terhadap komitmin dan
kerja keras dalam tata kelola
keuangan .daerah. Dan, Bule-
leng telah melaksanakannya
dengan baik " kata Arman Syifa.

Pemkab Buleleng sendiri
sebelumnya gencar mengambil
langkah-langkah dalam rangka
mengejar target WTP. Bahkan,
Pemkab Buleleng menjalin
kerjasama dengan Kejaksaan
Negeri (Kejari) Singaraja di
bidang pembrantasan tindak
pidana korupsi. Nota kesepa-
haman bersama itu pun telah
ditandatangani Bupati Agus Su-
radnyana dan Kajari Singaraja,
Tjok Gede Anom Susilayasa, fuli
2013 lalu, dalam acara di Hotel
Banyualit Lovina.

MoU tersebut juga sebagai
langkah preventif dan persua-
sif dalam mengatasi masalah
hukum perdata maupun Tata
Usaha Negara (TUN) menyang-
kut birokrasi Pemkab Buleleng.
Selain membuat MoU deng4n Ke-
jari Singaraja, Pemkab Buleleng
juga gandeng Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan
(BPKPJ Bali dalam membenahi
pengelolaan keuangan daerah.
BPKP pun sosialisasikan Sistem
Pengendalian Internal Pemerin-
rah (SPIP).

Upaya lainnya, juga ditem-
puh Pemkab Buleleng dengan
mengembleng para Pimpinan
SKPD terkait masalah admin-
istrasi pengadaan barang dan
jasa. Tidak tanggung-tanggung,
Pemkab Buleleng menggan-
deng Lembaga Kebijakan Pen-
gadaan Barang dan fasa Pemer-
inrah (LKPPJ Pusat. @ k19

Buleleng Akhirnya Sabet Predikat WTPD
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Dua Talrtrn Berbenahru'-
Tabanan TerimaWTP

TABANAN, NusaBali
Kerja keras Pemkab Tabanan untuk

membenahi selitor pengelolaan anggaran
daerah dalam dua tahun teral*tix akhirnya
membuahkan hasil. Bahkan Tabanan ber-

hasil meraih predikattertinggi opini Waiar
Tanpa Pengecualian [WIP) dari BPK atas

audit laporan keuangan tahun anggaran

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Bupati Putu Eka Wiryastuti (tengah) didampingiwakil Ketua DPRD Tabanan, wayan

Gindera (kiri), terima piagam WTP dariArman Syifa di Denpasar, Rabu (3/6)'
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Tabanan di bawah Bupati putu

Eka Wiryastuti pun praktis se-
cara estatet mampu memperbaiki
rapornya. Semula, Tabanan sem_
pat diganjar opini 'terendah,Drs-
claimer oleh BpK atas pengelolaan
anggaran tahun 2012. Setahun
berikutnya, Tabanan naik kelas ke
gprni Wajar dengan pengecualian

QVDP) atas pengilolaan anggaran
tahun 2013. Kini, predikahryi naik
ke puncak meniadi WTp.

Opini WTP'bagi Tabanan ini
terungkap saat penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan ILHpJ AnE€aran
Pendapatan dan lielania Daerah
(APBDI lGbupaten Tabanan Tahun
2014 di lGntor BPK RI perwakilan
Bali di Denpasac Rabu (3/6).LHp
tersebut diterima langsung oleh
Bupati Tabanan putu E-ka Wirvas-
tuti dari Ketua BPK Perwakitan 

-Sali.

Arman Syrfa. Turut mendampingi
Bupati Eka Wiryashrti dalam acara ru
adalah Wakil Ketua DpRD Tabanan
dari Fralai Goll<ar,l Wayan Gindera.

Menariknya, ada tradisi baru
yang diterapkan BpK dalam peny-
erahan LHP kali ini. Penveiahin
LHP berisi opini 'v1IIP 

yane diterima
Tabanan ini dikukrihkin dalam
bentuk piagam. Menurut Arman
Syifa, pihaknya sudah memper-
nmbangkan apa yang telah dilak-
sanakan Pemkab Tabanan selama
2 tahun terakhir. Dari hasil evalu-
asi tersebu! kata dia, tidak sedikit
perkembangan yang telah dicapai
l abanan dari sisi pengelolaan
anggaran. Dan, hal ini ditunjang

lagi dengan respons cepat pemkab
Tabanan dalam menindaklaniuti se-
tiap temuan dari hasil pemerikaan
selama 2 tahun terakhir.

"lGmi telah melakukan evaluasi
dan melihat banyak perkemban-
g.an yang signifikan. Ini menjadi
dasar penilaian kami, sehingga
memberikan opini Wajar Tanfa
Pengecualian (WTp) bagi T-a-
banan," ujar Arman Syifa dalam

sambutannya.

. Arman Syrfa pun mengucapkan
selarnat unUrk Tabana4 yang telah
menaih opini tsttinggi WTp. pihak5a
juga meminta Pemkab Tabanan
lpgpg mempertahankan predikat
ini di tahun-tahun berikutnva. Untuk
mempertahanhn predikatWlp ter-
sebuq Pemkab Tabanan disarankan
memberi-perhatian lebih terhadap
beberapa hal pentingyangmenyang-
rut pengelolaan anggaran

. .MenurutArmanSyrfr,beberapa
hal penting yang perlu mendapat
perhatian Pemkab Tabanan lni
terdiri dari 15 item pada sistem
pengendalian internal (Spl). Di
antaranya, menyangkut Badan
!,ayanan Umum Daerah IBLUD)
Rumah SakitTabanan, lampu pen-
erangan yang masih gand4 dana
sekolah yang memerlukan mekani-
s11tan Ueta{a insentif pungutan

9"u.."h.Selanjubry4 1L item yang
berl€naan dengan azrs kepafuhan
meliputi pemungutan.Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang belum

. tertib atau penerbitan lzin Mendiri-
kan Bangunan (lMB) yang masih
Dennasatan

Sementara itr, Bupati Eka Wiry-
asUti menyatakan rasa syuler a6s
opini tertinggi WTP yang dibeFikan
BPKini. Bagi El€WirfasU.r[ ini meru-

pakan kado istimerara kepemimpinan
Eka-faya [Eka Wiryastuti-lKG San-
jaya) fang segera akan mengaktriri
jabatan Bupati-Wakil BupatiTabanan
201G2015 perAgustus nanti

'Tentu secara pribadi saya ber-
syukur kepada Ida Sang Hyang
Widhi Wasa untuk opiii \nftpl
Ini merupakan hadiah bagi kepe-
mimpinan Eka-faya di akhir masa

tugasnya. Inilah buah keria keras
semua pihak yang tetap menjaga
semangat dan konsistensinya un_
tuk memperbaiki pengeiolaan
anggaran daerah," tegas Srikandi
PDIP asal Desa Angseri, Kecamaun
Baturiti, Tabanan ini.

. Eka Wiryastuti menegaskan,
!.ngql diraihnya opini VitR ini,

Dua Tahun Berbenah , Tabanan Terima WTp

semangat dan konsistensi yang
sudah tegangun di sefuruh jaiarai
Pemkab;Iabanan harus te6p ter-
jaga Sebab, WIP merulalan ke-

sempatan untuk tetap melakukan
perbaikan sesuai dengan aturan
dan ketentuan yang berlaku, se-
hingga anggaran daerah setiap
tahunnya dikelola secara wajar dan
bisa dipurtanggungjawabkan.

"Meski sekarang dapat WTP,
kita jangan berprps diri dulu. Jan-
gan terlalu senang, apalagi sampai
tidur. IGrena masih ada beberapa
PR (pekeriaan rumah) yang harus
dituntaskan. Apalagi, PR itu bersifat
teknis. Ke depanny4 kita diwajib-
kan membuat laporan berbasis
accruaL yang sudah diamanatkan
Undang-undang" tandas Eka Wi-
ryastuti, yang penyandang sejarah
sebagai Bupati Wanita Pertama
di Bali.

Semua SKPD lingkup Pemkab
Tabanan juga diingatkan tetap
menjaga komitnennya untuk me-
nyampaikan laporan pertanggung-
jawaban keuangan negara dengan
tertib dan disiplin. "Itu pun, harus
dengan hati yang tr:lus. Dan, jangan
pernah malas bertanya dan belajar.
Ihrena tugas kia melayani publi["
ujarnya.

Selain menyampaikan teri-
makasih kepada seluruh jajaran-
nya, Bupati Eka Wiryastuti juga
memberikan apresiasi kepada DPRD
Tabanan selaku lembaga legislatif
yang memiliki wewenang di bidang
budgeting, Kerjasama yang telah
terbangun di bidang tersebut di-
harapl<an tetap terjag dengan baik
"Terutama, dalam melaksanakan
fungst bqCgeting dan kontrol. Se-
hingga, jika semuanya bisa saling
menjaga, Tabanan Serasi itu bukan
suatu yangtidak mungkin" @ k21 L

?911 Laporan penggunaan Anggaran Tahun 2012 Disclaimer
:9]1 Laporan penggunaan Anggaran Tahun 20.1i WDC- 

'"'
2911 

" 
Ljtlran Pelo-gunaan Angsaran Tahun 20ta wii



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi B{li

Edisi

Hal

i Eans,4 dtfii zo.tr
z6

'NaikKelas'
DENPASAR, NusaBaIi

Kasus dugadn korupsi dl PD
Parkir Kota Dennasar me-
nrasuki babak baru. Keiaksaan
Negeri [Kejari) Denpasar akhir-
nya menaikkan status dari
Pirlbaket (pengurnpulan bahan
keterangan).dan Puldata (pe-
ngumpulan dta) menladi pe-
nvelidikan; Bahkan, dua staf PD
Parklr langlung menjalani
pemeriksaan frada, Rabu (3/6J,

Hal ini ditegaskan oleh Kasi
Intel Kejari 'Denpasar, Syahrir
Segir di Kejari Denpasar. Ie
mengatakain pihaknya sudah
menaikkan status dugaan ko-
rupsi di PD Parkir menjadi
penyelidikan. Naiknya status
kasus ini sendiri setelah oiha-
knya melakul<an gelar perkara
'iiada, Kamis (28l5J lalu,

"Statusnya sddah jadi pell- ,

yelidikan," tegas Syahrir. Sete-
lah menaikkan status nieniadl
penyelidikan, pihaknya iuga

sudah firelakukan pemeriksaan ,

terhadap Kasi TU (Tata UsahaJ,
Sumihati dan Kasi Badan Jalan
PD Parkir Kota Denpasar, Wi-
rahnaja Putra, "Tapi kami tidak
bisa membeber hasil pemer-
iksaan karena akan meng-
ganggu proses penyelidikan,"
uJar pria murah senyum inl,

Ia mengatakan saat lni p-
ihaknVa masih menelusufi be:
berap-a dugaan penyimpangan
dalam pengelolaan parkir. Di
antaranya terkait penyertaan
modal, pemasukan dari juru
parkir dan karcis parkir.

"lni terkait minimnya pen-
dapatan PD Parkir selama ini.
Data"data iuga banyak masuk
dari dewan," jelasnya, Syahrir
mengatakan pihaknya akan
kembali melakukan perh€riks.
aan terkalt kasus dugaan ko-
rupsi ini dengan memanggil
Kasi lainnya di PD Pdrkir Kota
Denpasar. "Rehcananya akan

karhl purlggil pada, Senin mefi-
dabang," pungkas Syahrir.

Sebelumnya, Direktur Utama
PD Parkir Kota Denpasar, Nyo-
man Gede Sudiantara bantah

,tuduhan bahwa pihaknya men-
erima penyertaan modal se-
besar Rp 3,3 milyar, Menu-
ruftya, penyertaan modal be-
lum dlatur dalanl Peraturan
Daefah (Perda). "Saya sudah
klarifikasi, srldah tidak ada
Perdd denvertaah ntodal, Coba
deh unya, bener gak Sudlanbrd
sudah klarifikasi," jelasnya saat
ditemui, Jumat (22/5) lalu di
kediamannya Jalan Yudisira,
Denpasar.

D'engan tidak adanya pe-
, nyertaan modal, pria yang
akrab dipanggil Punglik ini
belum tahu auakah kasus ters.
ebut dtlaniutkan atau tldak.
sementara, terkait dengan ke-
naikan tarif parklr yang
dikatakdn tidak ada paytrlB

hukumrlra, Sucl iantara m elalu i
salah seorang stafnya yang
.mengaku bernama Suni men-
jelaskan bahwa kenaikan tarif
yang diberlakukan ke hampir
seluruh ,titik itu, sudah di atur
dalam Peraturan Daerah [Per"
dal Nomor 11 Tahun 2005
tentang sistem penyelenggar-
aan perparkiran.

Tepanrya pada Bab IV bagian

kbaui pasal 7 paaa perda ih
dijelaskan bahwa sistem penge
lblaan tenrpat parkir khusus
dan ketennran-ketentuan lain
nya ditetapkan lebih lanju
berdasarkan kesepakatan antar;
unit satuan kerja yang dituniul
sebagai pelaksana penye
Ienggara perparkiran sebaga
imana dimaksud dalam pasal I

dengan pihak ketiga. fu rez
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Pasar Desa Bakas Digelontor

Pemkab Klungkung
hanya membangun

los, sedang untuk
pembagian atau

membuat sekat-sekat,
untuk pembagian

lokasi berjualan
dilaksanakan oleh

pihak desa.

SEMAMPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung menggel-

Rp 944luta,
ontorkan bantuan untuk Pemban-
gunan Pasar Desa Bakas, di Desa
Bakas, Kecamatan Banjarangkan.
Bantuan tersebut, untuk Pemban-
gunan los pasar desa setempat.
Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
(Perindag) I Gede KesumaiaYa,
menyampaikan hal tersebut di
Semarapura, Rabu [3/6J.

Dijelaskan KesumajaYa, Pemk-
ab Klungkung hanya membangun
los untuk bantuan Pembangunan
pasar desa tersebul Sedang untuk
bembagian atau ntembuat sekat-
iekat, intuk pembagian lokasi
beriualan nanti dilaksanakan oleh
pihak desa. "Pemkab, tidak boleh

melaksanakan sampai pembagian
los,"ielas Kesumajaya. Tugas dan
kewdjiban Dinas Koperasi UKM
dan Perindag selanjutnYa adalah
melakukan pembinaan ferhadaP
para pedagang.

Dikatakan, kucuran bantuan
tersebut, menyusul Permohonan
dari pihakDesa Pakraman Bakas,
untuk perbaikan pasar desa
setempat. "Ya, memang ada Per-
mohonan sebelumnya dari desa
pakraman," ta mbah Kesumaj aYa.- 

Dari pantauan, di Klungkung
ada belasan pasar desa Yang be-
rada di beberapa desa di empat
kecamatan di Klungkung. Pasar
desa tersebut, diantaranYa Pasar

Desa Tusan, Pasar Desa NYalian,
Pasar Desa Banjarangkan, Pasar
Desa Tihingan, dan Pasar LeP-
ang yaIU berada di Kecamatan
Banjar[hgkan. Sedang Pasar
desa di Kecamatan Klungkung
diantaranya Pasar Desa Selat,
Pasar Desa. Tegak, Pasar Desa
Akah, Pasar Desa Kamasan, dan
Pasar Desa Gelgel, Di Kecamatan

.Dawan diantaranYa, Pasar Desa
Gunaks, Pasar Desa SamPalan
Klod, dan Pasar Desa Dawan
Kaler. Di Kecamatan Nusa Penida
ada Pasar Desa fungutbatu dan
Toyapakeh. Pasar-Pasar desa
teisebut, rata-rata meruPakarl
aset desa adat/desa Pakraman.

Sebagian besar kondisi fisik
Dasar-Pasar desa tersebut, mem-
berihitinkan, ditandai dengan
ianak atau los-los sederhana'
Kil"nean pedagang, berharaP
ada bantuan Perbaikan bangunan
pasar desa Y-ang ada. "Terutama
saat mu3'im ramai ielang hari raya'

Terasa sekali tidak ada temPat
beriualan," keluh seorang Peda-
eane di Pasar Desa Tusan' Pasar
-D"# Tut"n, meruPakan salah

iatu pasar desa Yang meniadi
sentri lual beli di Kecarhatan Ban-

iarangkan. "Termasuk warga dari
Tulikilp (GianYar) iuga belania ke

sini," timbah Pedagang bersang-
kutan.6 k17



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi i VAilK , tl JUni ZatS
Hal :6

Ratusan Warga Miskin lustru
Tak Kebigian Raskin y'

BANGLI, NusaBali
Ratusan warga miskin di

Kelurahan Kawan Bangli belum
menerima jatah beras miskin
(raskinl sejak tahun 2013 lalu.
Dari 186 KK miskin yang di-
setorkan oleh pihak Kelura-
han Kawan kepada pemerintah
pusat, justeru hanya 26 KK
yang mendapatkan raskin dari
pemerintah pusat. Hal ini me-
micu adanya kecemb u ruan
sosial dan gejolak sosial di ma-
syarakat setempat.

Turunnya jumlah penerima
raskin ini juga mengundang
pertanyaan dari tokoh ma-
syarakat Lingkungan Tegalalang
Kelurahan Kawan, Sang Ketut
Rencana. Dikatakan penentuan
penerima raskin ini dinilai be-
lum diimbangi dasaryang kuat.
Selain itu, petugas dari pemer-
intah pun tidak ada yang ikut
dalam pendataan di lapangan,

Hal ini semakin menimbul-
kan pertanyaan dari sejumlah
warga. "Warga banyak yang
mempertanyakan permasala-
han ini. Tiba-tiba kok jum-
Iahnya turun drastis seperti
itu," ujarnya, Rabu (3/6). Dia
juga menuding penyalu ran
raskin saat ini terkesan salah
sasaran. Dikatakan juga, pro-
gram yang dimaksudkan untuk
menyejahterakan masyarakat
ini, perlu mendapat perhatian
serius dari pemerintah, baik
dari segi penyaluran maupun
pendataan. "Kalau memang

masyarakat ingin sejahtera,
pendataan serta penyaluran-
nya harus lebih diperhatikan,"
na rapnya.

Sementara, Lurah Kawan, I
Made Oma Sulis Udiana, saat
dikonfirmasi di ka nto rnya,
membenarkan adanya kelu-
han warga miskin atas jatah
beras yang hanya didapatkan
sebagian kecil warga. Bahkan
kasus tersebut sudah terjadi
sejak tahun 2 013," Memang
dari ratusan KK miskin yang
kami sempat data bersama
Kepala Lingkungan, namun KK
miskin yang muncul di data
pusat hanya sebanyak 26 KK
saja," ujarnya.

Pasca mencuatnya masalah
itu, dirinya mengakui dihu-
iani banyak keluhan. Namun
dirinya dalam konteks progran
jatah beras miskin itu, sifatnya
hanya menerima dari pencairan
di atas. Tetapi diapun harus
memberikan pemahaman atas
kondisi tersebut, agar paham
bahwa urusan jatah beras dan
termasuk data KK miskin itu
persoalan di pusat. Dia men-
gakui telah menyetorkan data
sesuai hasil pendataan, tetapi
munculnya dari pemerintah
pusat hanya sejumlah itu,
Diakui juga kalau mereka yang
mendapatkan raskin justeru
yang taraf ekonominya lebih
baik.

Warga yang menerima jatah
raskin, dikatakan memang

tersebar di semua Lingkungan
alias tidak memusat pada suatu
lingkungan saja. M engenai
persoalan itu, Lurah Kawan,
Bangli, mengatakan pihak Ba-
lai Pusat Statistik (BPSJ bakal
mencari tahu persoalan terse-
but bersama pihaknya. "BPS
pada 11 Juni akan membicara-
kan persoalan itu di sini", ujar
Sulis Udiana.

Dia tidak tahu apa yang me-
nyebabkan teriadinya beda data
pusat yang keluar dengan yang
disetorkannya. Ketika ditanya
apakah pendataan di bawah
yang menggunakan unsur suka
tak suka alias tak obyektif se-
hingga dipotong di pusat, Lurah
juga membantahnya. Dia men-
gatakan pendataan yang dilaku-
kan Kepala Lingkungan sudah
menggunakan variabel."Kalau
dikatakan pendataannya tidak
obyektil kami tak sepakat,
karena petugas selama ini su-
dah bekerja berpegang pada
variabel tentang kemiskinan,"
bantahnya.

Dia berharap saat perte-
muan antara BPS dengan pi-
haknya nanti bisa menemukan
titik persoalan terhadap hal
ini, sehingga persoalan tidak
berkepanjangan yang bisa
memunculkan persoalan baru.
Dia juga menambahkan bah-
wasannya jatah beras sesuai
jadwal datang setiap bulan.
Setiap KK mendapat iatah 15
kg beras. 6 cr53



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

I Vamt9,4 Jttrti Z-ol,
s

Sidang Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

TERDAKWA, I Made Sueca Antara saat jalani persidangan
di Pengadilan.Tipikor Denpasar, Rabu (3/6).

Sueca asal Dusun Sebual, Desa
Dangin Tukad Aya, fembrana ini
duduk di kursi pesakitan setelah
didakwa melakukan penyimpangan
dalam pembelian BBM bersubsidi
melalui rekomendasi yang dikeluarkan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) f embrana. Dugaan
penyimpangan ini sendiri terjadi
pada 2072 lalu. Saat itu, Sueca yang
merupakan pemilik UD Sumber Maju
dengan status usaha kecil mengajukan
rekomendasi pembelian BBM ber-
subsidi untuk industri pengolahan
sabut kelapa miliknya.

Meski rekomendasi pembelian
BBM tersebut seharusnya digunakan
untuk usaha jenis mikro, namun
Disperindag Jembrana melalui Kadis
Perindag, Ni Made Ayu Ardini tetap
mengeluarkan rekomendasi pem-
belian BBM bersubsidi ini. Berd-
asarkan rekomendasi ihr, Sueca dibe-
rikan hak membeli solar bersubsidi
300 liter perhari.

Dengan rekomendasi ini, Sueca
sudah melakukan pembelian solar

penyidikan di Polres
Iembrana, ' terdakwa

DENPASAR, NusaBali
Jembrana, 

' terdakwa
memang tidak ditahan. Lalu saat

Setelah menjatuhkan hukuman dilimpahkan ke Kejari fembrana,
fantastis, yaitu pidana pen jara 15 pihaknya hanya mengenakan ta-
tahun kepada staf Kejati Bali, Nyoman hanan kota bagi politisi PDIP ini. "Di
Budi Permadi yang melakukan ko- sidang, majelis hakim juga tidak
rupsi barang bukti kasus korupsi, pernah melakukan penetapan pena-
hakim Pengadilan Tipikoa Ahmad hanan. Sehingga sampai sekarang
Peten Silli justru membuat keputusan terdakwa tidak diahan," ujarnya.

seblnyak 45. 449,54 liter dengan total
pefibelian Rp 261 juta. Akibat per-
buatan terdakwa, negara (Pertamina)
dirugikan Rp 261 juta. "BBM tersebut
harusnya untuk usaha mikro dan
bukan usaha kecil seperti milik
terdakwa," jehs f PU.

Dahm sidangyang digeba Rabu siang
yang mengagendakan jawaban atas
eksepsi terdakwa, f PU meminta majelis
hakim menolak semua eksepsi dan
mehnjutkan persidangan. Majelis hakim
sendiri baru akan membacaka4 putusan
seh pada Rabu (10/6) mendatang.

Sebelumnya Kepala Dinas Per-
industian dan Perdagangan (Kadis-
perindag) Jembrana, Dra Ni Made
Ayu.Ardini MSi yang menjadi ter-
dakwa kasus dugaan korupsi BBM
(Bahan Bakar MinyakJ bersubsidi
dibebaskan Majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar. Putusan' tersebut
dibacakan langsung oleh majelis
hakim Pengadilan Tipikor Denpasar
yang diketuai Cening Budiana ber-
sama hakim anggota Guntur dan
Hartono pada, Rabu (8/4) Ialu ft rez

Oknum Anggota Dewan lembrana
Tidak Ditahan

berbalik dalam dugaan
korupsi Bahan Bakar
Minyak (BBM) Jembra-
na. Pasalnya, hakim tid-
ak melakukan penaha-
nan terhadap anggota
DPRD Jembrana, I Made
Sueca Antara yang men-
jadi terdakwa dalam
kasus ini.

faksa Penuntut
Umum (JPU), Suhadi
yang ditemui usai sidang
di Pengadilan Tipikor
Denpasar pada, Rabu
[3/6) menyebutkan sej-
ak penyelidikan dan

J
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Sidang Pembuhian Kasus Eks Bupatiy'

Pinjaman Rp 7S,B M,
Penghasilan Rp 28 M

Mantan Bupati Klunskunp
2003-2008 dan 2008-2-013. i

men piniaman dan penghasilan-
nya selama meniabat-sebagai
kepala daerah. Selama dua peiri-
ode menjabat Bupati t(unglfung
Uandra tercatat memiliki l18
item pinjaman senilai total RD
75,3 miliar, Sementara, pengha-
s annya sebagai pengacara ter-

Sersambung ke Hal.IS Kolom 'l
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catat Rp 16,7 miliardan hasil usaha
lainnya ffp 1.I,6miliar.

Sidahg yang dipimpin Ketua
Majelis Hakim Hasoloah Sianturi
di Pengadilan Tipikor Denpasar,
Rabu kemarin, mengagendakan
pemeriksaan saksi meringankan
dan pembuktian hasil kekalaan ter-
dalnva Candra" Dalam persidangan
kemarin, Candra kembill menghid-
irkan tiga saksi meringankan: Ni
Nyoman Trinadi, I Nengah Yadnya,
dan Ni NvomanArmini

Selairi menghadirkan tiga sak-
si meringankan, dalam sidang
kemdrin Candra juga siapkan
empat tumpuk dokumen terkait
pinjaman dan penghasilannya
dari fee pengacara serta usaha
lainny4 seperti perkebunan dan
peternakan. Dari dokumen-do-
kumen tersebu! tenrngkap Can-
dra memiliki 118 piniiman yang
didapat dari lembiga perbairkai
dan pribadi, dengan nilai total
mencapai Rp 75,3 miliar.

- 
Sedangkan penghasilannya

sebagai pengacara sebelum men-
jabat Bupati Klungkuns tahun
2003, mencapai Rp- 16,7 miliar.
Selain itu, hasil usah-a lainnyayang
didapat terdala,va saat meniabai
Bupati mencapai Rp 11,6 niiliar.
"Disinisaya sldah susun darima-
na saja pinjaman dan pendapatan
saya secara lengkap, disertai bulai-
bukti pendukung" jelas Candra di
hadapan majelis hakim pimpinan
Hasoloan Sianturi.

, - i."_Tglga li8a saksi yang di- an sembari menyatakan sidang
hadirkan Candra memberikan akan dilaniutkair Rabu n0/6)
l(etgr?ngan. lqrkait penerimaan d"6, d;g"" 

"g;;d" G,il;;;terdal(wa di beberapa perusa- tuntutan. -
l,llly"tlg didirikannya. Saksi Ni Sementara ihr seusai diperiksa
II_9Ta lj"gdi, yang merupakan sebagai terdalo,va, mantan'Bupati
urreKrur rI GopatjF-perusahaan Candra kemarin dihadirkan selaku
l31q bergerak di bidang airminum saksi dalam sidang dugaan korupsi
!"-T-1i3n ;, menyebut Candra pengadaanlahan[rofekDermdp
memitiki *h?.T. 

9.0 
persen peru- Gun-aksa fDesa buiaksa, Keci_

sahaan yang didirikan tahun 1994 matan Dawan, Klungkung) dengan
itu. M e nu n rt Nyo man Tri nadi, terdakun Tim 9 Cpa"TU" 

pE"g"Oi-
perusahaanairminumkemasanini [ahan). figa (S) aari S ter?;kwaber|93bang,;anC*^ry^r1q Tim 9'yarig d'isiaangtan ai een_

tsahkan, di era 2003-200!, saal gadilari Tii'ikor Deripasar, Rabu
p_and1a menjabat sebagai Bupati [emarin, df mana Canhra bersaksi,
Yu,ngqng penode pertama, pen- masing-masing I Ketut fanapria
,ualan airminum kemasan.Gopalji fmantaln SekdiKlungkuig/Xirtua
tembus angka, \p 1,S miliar-per iim 9), f f"fade l,lgurafr-(mafianasi-
tahun, cleng?n laba bersih mencl- sten l-Tata pem"erintahan pemkab
pai kisaran Rp 650 jua hingga Rp

ZSO 
jg.R. "Daripendapaan inl (pt' Klungkung/Wakil Ketua Tim 9),

Gopalji), Pak Candra bisa-dafat dan A A Sibung Mastini (manta-n
Oeviaersamp*pfOOjura triniga Kepala B p"N Kiu ngkun!7Wat<il
Rp 350 jg-ta pey ahun" jelas saiFsi Ke[ua Tim 9).NyomanTrinadl Sidang tirdakwa Tim 9 yang
. Sedangkan saksi Nyoman dipimpinlettaMajelisHhmtieslii
{I{lLfd,nC merupakan Direktur Sihonibing kemarin sempat me-
PT BSA, mengungkap_beberapa manas sait saksi Candra'ditanya
pinjaman terdakwa Candra. Di terkait keterangan plt Dinas p6r-
anFranla,piltiamankePunrSuiryra hubungan Kluigkung, I Wayan
sebesarRp20miliar.MenurutNyo- Tika, din manta"n Cai-rat Dawan*l4ryint, pinjaman ini beraranl Wayan Suiana sebelumnya Hakim
s.gat Candra mpng3lqni masalah -eitany"k"n kebenaran keteran-
di salah satu bank. "Waktu itu, gan Wiyan Tika dan Wayan Su-
Pak Candra minta tolong- untuk iana teri.ait uang ganti ru-gi milik
olcrnKln plnjaman uan&" kenang Anggara Juni Sari sebesar Rp 1,1Armini. miFir atas tanah di Desa Guriaksa

Saat iulah, saksi Armini meng- yang diberikan kepada Candra saat
hadap ke notaris- Sudita, yangakf,- "meijabat Bupati Klungkung.
irnya mengenalkan 4engan Putu Keteranlan ters-ebuilang-

Suwirya Kgmudian, putu suwirya ;;:tfl'#*3:frf,'',{319,iil";
membeerikan pinjaman- sebesar uing itu. Mendengar jawaban
Rp 20 miliarkepada Candra Pinja- sakslCandra, majelG haicim lang-
man itu diberikan dalam bentuk sung memerintahkan IPU untulk
empatceksenilaitotal Rp 20 miliar men-indaklanjutiketeranganWay-
di hadapan notaris Sudita. "Saya an Tika dan Wayan Sujina yarig
melihat langsung-saat penyerahan sudah sempat diperiks:a se6agal
cek tersebut" beber salai Armini saksi dalam sidairg sebelumnla
sembarimenunjuld<anbukticekke',Jadikan tersangki, kalau peilu
ladapan majelis haki-m dan faka tahan mereka," pinA hakim Beslin
PenuntutUmum OPU). Sihombine.
. .Dalam sidang kemarin, majelis ,.pt*{cara ketiga terdakwa
hakim meminta terdalnra Candra TiffUiSlmon Naha[ cs, meminta
untuk merinci hasil pinjaman dan majeliihakimuntukmengkronfon-
qgng@fihn4V3 5scam-rlgtail dan tiriaiaketeranpnwayaiTikadan
diserahl<an dalam pledoi menda- Wayin Suyana?engari keterangan
tang. "Saya berikan kesempatan Caridra. "Nanti ial6a harus men-
untuk meyakinkan kami deng_an gusahakan itu fkonfrontir) dalam
membuat rincian piniaman dan lidang berikutnya" lawa5 hakim
penghasilan-yelg4nqa terima," BesliriSihombin!.6'rez
jelas Ketua Majelis HakinJlasob-

Pinjaman Rp 75,3 M, Penghasilan Rp 28 M

z


