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Belania Pegawai Badung

Jika dibandingkan Uelanja pegawai tahun
2015, naik sebesar Rp 97,9 miliar atau

sekitar 8,27 persen. Padahal dalam aturan
disebut kenaikan belanja pegawai hanya

5-'7 persen.

MANGUPURA, NusaBali
Pemkab Badung merancang

menaikkan gaji pegawai pada2016
mendahng. Tak bnggung-hnggung
kenaikannya hampir mencapai Rp
100 miliar. Pemerinbh berdalih
kenaikan tersebut &mi mening-
kad€n kesejahteraan para pegawai

Dari dab yang diperobh, Mingg-
u [2/8), pada 2016, un k gaji
pegawai yang masuk dahm pos
belan ja pegawai di Kabupaten

Badungdianggarkan sebesar RD 1,2
b"iliun lebih, persisnva RD
1.282.7 88.9 ls.8 4. lu m btr itu naii<
Rp 97,9 miliar, dibandingkan
anggaran bhun 2015 sebesar Rp
1.184.855.507.5s0.

Kabag Keuangan Pemkab Ba-
dung KeUtcr& Suy"sa m en)€b ka n,
Renatkan bebnia pega\vai di Ka-
bupaten Badmg bhun 2016sebesar
8,27 persen! Tebpi, menaikkan
belania pegawai tidak secard

IadiRp l,2T

serampangan begiti saj4 mengingat
ada auran pemetintah yang jadi
landasan. Seperti Permendagri
Nomor 52 Tahun 2015 tentans
Pedman Penyusunan Anggarai
Pendapatan dan Behnja Daerah
Tahun Anggaran 2016.

"ladi semua ini ada aturannya.
Tujuannya meningkatkan kinerja
sekaligus peningkatan kesej-
ahteraan pegawai," papar SuFsa.

Atrrran menyebutkan kenaikan
behnja pegawai hanya 5 sampai 7
persen, kenapa di Badung sarnpai
8,27 persen? "Kenaikan sebesar
8,27 persen karena termasuk gaji
ke-13 PNS. Maka terlihat cukup
besa4'jehsnya.

Pada bagian hin, Sekkab Ba-
dung Kompyang R Swand ika
menegaskan, pemerintah me-
naikkan belania pegawai karena

dukung kebijakan pemerintah
teisebut

"Dari sisi penddpatan ahun
2015 ini kita cukup tinggi. Untuk
itu sudeh sepantasnya mereka
dihargai bbih dengan kebijakan'
bupati ini. Apahgi sudah dise-
suaikan oleh Permendagri," kau'
Dolitisi asal Mengwi, tersebut'
ban'ia oun membe;ikan catatan'
khusui terkait masalah kepe-
gawaian, karena sampai Saat ini
banyak pegawai yang pensiun,
namun di sisi lain tidak ada
penambahan Desawai. Alhasil.
inembuatbeban ke4a pegawai b€rt
ambah. Karena iul dia menyebut'
Danbshh bib pesawai diberikan'
benghargaan &nEan menaikkkan
gaiinya, karena hk jarangpegawai
itu harus bmbur dalam me-
nyebsaikan urgas. ft as I

pemerinbh ingin membuat pe-
gawai bbih seiahtera. Diharapkan
&ngan kenaikan tersebut maka
berpengaruh pada kualitas
kinerja para pegawai.

Pejabat asal Kerobokan ter-
sebut menambAhkan sudah ada
kajian kenaikan behnja pegawai
tersebut Danaturannla nun sudah
jelas. "Yang jelas kililn untuk
be)anja pegawai ini sudah kami
lakukan. Semuanya mengikuti
arahan dan aturan pusat," tegas
Swandika.

Sementara Ketua Komisi III
DPRD Badung I Nyoman Satria,
menilai kenaikan gaii pegawai
terubma pegawai yang berstatus
PNS sudah panas diberikan. Ka-
rena ini ju!a uirnrk demi kese-
jahteraan pegawai di lGbupaten Ba-
dung. Untuk iul pihaknya men-
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Dugaan Penyimpangan PHR Badung

Dua Mantan Kabiro v
Keuangan Pemprov Bali

Akan Diperiksa
DENPASAR, NusaBali

Penyelidikan kasus dugaan pe-
nyimpangan PHR (Pajak Hote! dan
Restoran) Pemkab Badung yang
dibagikan ke enam kabupaten se-
Bali membidik pejabat Pemprov
Fali. Senin (3/8) ini, penyidik
berencana melakukan pemerik-
saan terhadap dua mantan Kabiro
Keuangan Pemprov Bali.

fenyldi.k yang mulai menga-j
rahkan bidikannya ke Pempiov
Bali ini bukan tanpa alasah. Pas-
alnya, Pemprov Bali merupakan
mediator dalAm pembagian dana
PHR dari Pemkab Badung dan
Pemkot Denpasar ke enam ka-
bupaten di Bali. Tidak hanya itu,
dalam pemeriksaan pejabat di
Bank BPD (Bank Pembangunan
Daerah) Bali juga ditemukan ad-
anya dana pembagian PHR yang
masih mengendap di rekening.

Kasipenkum dan Humas
Kejati Bali, Ashari Kurniawan
enggan berkomentar terkait
penyelidikan yang mulai men-
garah ke Pemprov Bali. Namun
Ashari membenarkan penyidik
yalg akan kembali memeriksa

dua mantan Kabiro Keuangan
Pemprov Bali pada Senin ini.
"Dua mantan Kabiro Keuangan
ini diperiksa sebagai saksi. Nanti
namanya akan kami informasi-
kani' jelasnya pada Minggu (2/8J.

Dalam kasus penyimpangan
PHR ini, penyidik sudah memer-
iksa beberapa saksi kunci. Di-
antaranya, Kadispenda Badung,
Wayan Adi Arnawa, Kadispenda
Kota Denpasar, Dewa Nyoman
Semadi, Kadispenda Bali Wayan
Suarjana, yang saat ini menjabat
Sel<ralan DPRD Bali. Selain itu. be-
berapa pejabat yang menerima
dana PHR di daerah juga telah
diperiksa diantaranyi Kabag
Keuangan Bangli, Tabanan dan
Klungkung.

Kasus ini berawal dari kicauan
anggota DPRD Badung, Nyoman
Sentana yang mengatakan ada
penyimpangan dalam pemba-
gian Pajak Hotel dan Restoran
[PHR] Kabupaten Badung ke
Kabupaten/Kota se- Bali. Ia men-
gungkapkan, pembagian pHR
di Badung tidak sesuai dengan
peruntukan. (s. rEZ

3



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ru$ff_ti

Penyertaan Modal Rp 2L7 MiHar ladi Sorotan,
Sejahtera IPT KS] tersebut rencanan-
va akan diparipurnakan di DPRD
iGrangasem, Sehsa (4/8) besok Dana
penyertaan modal Rp 217 miliar itu
dirancang eksekutif pada masa pemer-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Penyertaan Modal Rp 217 Miliar Jadi Sorotan
,ri$, Iti|$ffiS$i;li$ltr

intahan Bupati-Wakil Bupati I(a-
rangasem Wayan Geredeg-Made
Sukerana, yang telah mengakhiri
masa jabatannya per 21 Juli 2015
lalu.

Sebelum RanperdaAPBD
Perubahan diparipurnakan.
DPRD lGrangasenl masalah
dana penyertaan Rp 217 miliar
untuk PT KS menjadi sorotan dan
bahan perdebatan. Sejumlah elite
dan kader PDIP disebut-sebut
berontalC atas pemasangan
dana penyertaan modal tersebut
Mereka berharap Fraks-i PDIP
DPRD lGrangasem bertindak dan
tida\ menyetujui item penyertaan
modal unhrk PI KS tersebuL

Sirmber NusaBali di lingkaran
PDIP menyebutka4 penyertaan
modal sebesarRp 217 miliar
unhrk PT KS ihr sudah rancangan
lama, namun baru akan diketok
palu dalam rapat paripurna
DPRD lGrangasem, Selasa besok
Diharapkan, dananya sudah cair
bulan Desember 2015, saat masa
Pilkada lGrangasern

"Penjabat Br4ati Ihrangasem
flda Bagus Ngurah Arda yang
diunjuk gantikan Wayan Geredeg
Red) harus had- hati ini," ujar
sumberNusaBali di PDIP, Minggu

(2 / B). " Kar ena tidak semuanya
masuk ke penyertaan modal,
yalmi hanya 80 persen saja," ujar
sumbertadi.

Sedangkan 20 persennya lali
yalmi sekitar Rp 43,4 miliar,lanjut
dia tidak jelas dikelola siapa "lni
yang kita khawatirkaq 20 persen
dari Rp 217 miliar itu untuk apa?
Bisa-bisa ada kasus hukum baru
nanti," tandas kader PDIP yang
menolak namanva disebutkan di
media inil

Dia menyebutkan, penyertaan
modal untuk Pl I(S itu sendiri
masih iadi perdebatan panjang.
Untuk mencegah cairnya dana Rp
43,4 miliar untuk Pilkada tGran-
gasem 2015 nanti, pihalarya telah
menyampaikan masalah ini ke
Se$enDPP PDI! Hqsto klq@ntq.

DENPASAR NusaBali
Dana berlabel'penyeruran modal'

sebesar Rp 217 miliaryang dipasang
untuk pos pembentukan PT lGran-
gasem Sejahtera dalam Ranperda
APBD lkrangasem, menuai sorotan.
Pasalny4 20 persen dari Rp 217 miliar

"Tapi, sekarang tergantung
Fraksi PDIP di DPRD Karangasem
saja. M udah-mudahan, Fraksi
PDIP DPRD Karangasem bisa
menggagalkannya.Yangielas, "
masalah ini sudah kita samPaikan
ke DPP PDIP supaya diantisiPasi.
Cara-cara memainkan dana APBD
seperti ini penting dicegah, supaya
pesta demokrasi teriaga kualitas-
nya" katanya.

Sementara Ketua Tim
Pemenangan Cabu-CawabuP
Karangasem dari PDIP, I WaYan

Sutena, mengatakan PihaknYa
mendengar informasi soal Per- - -

mainan dana PenYertaan modal di
PT I$ tersebut Menurut Suten4
pihalmya masih memPerdalam
masalah ini. Dari data-data Yang
ada, dana sebanYak itu tidak
relevan iadi penyertaan modal ke

Pl KS, a'palabj mau diketokPalu
lelang Pilkada. "Kill atensi, karena
Denvertaan modal ini sangat
poli-tis,';.uiar politisi PDIP asal Desa

tegah Kdcariratan Klungkung ini,
Minggu kemarin

Ditegaskan Sutena, Pihal'mYa
bersama tim sedang bergerak
untuk bisa mencegah teriadinYa
pengzunaan amunisi Pilkada ber-
balut dana APBD tersebut "IGmi
minta masyarakat juga turut
mencegah, supaya uang negara
bisa diselamatkan. Kita berharaP
Fraksi PDIP DPRD Karangasem
mempending-nya. Kenapa harus
buat iT KS?'Kenapa tidak ke Pe-

rusda dan BUMD saia dimasukkan
dana itu?" uiar Sutena.

"Lasran ini, kan masih Peniabat
Bupati-yang tangani. Tunggu saja

nantiada BuPati Karangasem ter-
pilih fmelalui Pilkada 2015), baru
bennik PT Ka.angasem Sejahtera,"
laniut Sutena yan g mantan Ketua
DPRD Klungkung 1.999-2004 dan
anggota lJaksi PDIP DPRD Bali

atau sekitar Rp 43,4 miliar dicuragi
akan dimainkan sebagai amunisi
untuk kepentingan politik Pilkada I(a-
rangasem 2015.

RanperdaAPBD Perubahan
berisi penyertaan modal Rp 217 miliar
unn{ ngmbegukal PT lGrangasem

200+2009.
Sementara itu, mantan BuPati

IGransasem (2005-2010 dan
2010-2015) yangjuga Ketua DPD

Il GolkarlGrangasem, I WaYan
Geredeg belum bisa diminta
komentarnya terkait Penyertaan
modal Rp 217 miliar di PT KS Yang
dimasalihkan kubu PDIP, karena
dicurieai iadi amunisi untuk
Pikad; 2'015. Saat dihubungi
NusaBali per telePon, Minggu ke-
marin, ponselnya dalam keadaan
tidakaktif.

Sedangkan Ketua Fraksi PDIP
DPRD Karangasem, I Gede Dana
belum bisa dikonfirmasi terkait
denean lanslgh fraksinya terkait
dani penve-rtaan modal di PT I$
terseliut 

-Saat 
dihubungi melalui

telepo4 Minggu kemarin, Ponsel
Ketua DPC PDIP lGrangasem ini
iuga bernada mailbox' -sebali}mya, Penjabat BuPati
Karangasem IB Ngurah Arda di-
hubungi menyebutkan memang
ada rencana penyeitaan modal di
PTl6 yang diposkan dalath Ran-
perda APBD Perubahan. HanYa

3aia, agenda paripurnanYa belum
pasti, [arenamasih ada tarikulur.
nsaya mau cek dulu iadwalnYa
Data pasti berapa anggarannya
juga saya tidak ingat" tegas IB
Ngurah Arda" F nat
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Seltim Terancam Krisis
AirBersih'

PDAM dapat jatah ,. "untuk di pe.layanan. unit dengan adanya perumahan_pe_

air dari Embuns X,",i#ojlTi,ii"'l;; i:h: ;:Uy;l*W*gtrU";
Telaga Tuniunq m-usrm Remd rarl brsa menyusut c"Jt. x"*i"uii]i'Jq 

vv"'vqrr6

" 60 persen, jelas 0ka Sedana, Mengatasi kekerinean disebanyak120liter uinggui:/sj. .' s"ri-"5"ei"i;}il;;^fiii.J;
, q9' detik, tetapi,:ii:i:X-**1iif',i,!?,J.1 ;:;,*f*. "X_:*::.;*:jl
barU bisa digunakan ambitan membutuhkan debitair

se ba nya k 20 | iter 1""'l,H*iXi:ilq,iil,:"',fJl1: ffi ffi:*i,xl'j:fl liffi ij
per detik :J{ftil!1ii':,;,;; ii;:.,i i;Ij[xTji"il,',#itiT,ifl;

TABANAN,NusaBari_ .";,1':ij1'iilT?,:';:i:i: "'"tliXil"r"l"**1"_'"H*i.,"
,",t""#j}l:l i.nii-rT:ili,,jl roditan,,,.ujar oka Sedjna. Satah bahan baku air disiapkan oleh
i"i,,i"",iiri"*1i,,.i.""",1,i: ;l$"'ilTlTft&::'+T":iii; ["f;11'":"j"#1il;*uril?*ygalami kekeringan dan krisis vang_ad-a,di Deia Tim"pag. " dalam halinipenyediaan jaringanair bersih dari layanan PDAM " p-DAM mendap"tia"n j"t"h irr ke masyarakar 6 crSS
saat memasuki musim kemarau
ini. Berdasarkan pengalaman
tahun-tahun sebelumnya, saat
musim kemarau, Seltim selalu
mengalami krisis air bertih.
' Direktur PDAM Tabanln;rlda
Bagus Oka Sedana mengatakan,
saat ini ketersediaan air di sum-
ber baku PDAM masih stabil
meski sudah ada penyusutan
di beberapa sumber mata air.
Krisis air bersih akan terjadi
menlasuki musim kemarau di
bulan. Oktober nanti terutama
pada daerah sulit air di Seltim.

Dikatakan, wilayah Seltim
masuk dalam pelayanan Unit
Kerambitan yang kini sudah
melayani 10.000 SR (sambun-
gan rumah).

air dari Embung Telaga Tun-
lung sebanyak 120 liter per
detik. Tetapi PDAM baru bisa
menggunakan jatah .tersebut
sebanyak 20 liter per detik.

" Kapasitas PDAM dalam
menggunakan air di Embunq
Telaga Tunjung baru 20 lite;
per detik. Itu pun belum maksi-
mal. Sebab, rata-rata debit
yang dipakai saat ini kurang
lebih masih l6liter per detik,;
paparnya. Dijelaskan, belum
maksimalnya pemakaian debit
air PDAM di unit Kerambitan

-disebabkan 
jaringan yang kurang

dan kecil serta terkendala sup-
port pemompaan.

Meski demikian layanan SR
di wilayah ini terus bertambah
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Undiksha BentukTim

Penasehat Hukum {
* Dampingi Dua Stafnya

yang Jadi Tersangka Korupsi
DENPASAR NusaBali

Universitas Pendidikan Ganesha fUndiksha) Sin-
garaja resmi membentuktim penasehat hukum untuk
mendampingi dua stafrrya yaitu Wayan Strarsa dan I
Gusti Putu Sugiwinatha yang kini menjadi tersangka
dalam kasus mark up lahan untuk pembilngunan Ge-

dungFakultas Olahraga dan Kesehatan [FOK) Undi]sha
di Jineng Dalenl Buleleng

Sebelumnya, Suarsa yang merupakan PPK (Pejabat
Pembuat Komiunen) dan zudatr menjalani penahanan
didampin$ larasa hularmnyaAdris Sulaiman Manalu Na-
mur karena Undiksha sudah membentuktim penasehat
hulem,Andris alhirnya mengundurkan diri. "Saya sudah
resmimengundurkandirikarenasudahadatimpenasehat
huktrm dari Undilshayangakan mendampingii jelasnya"

lcmarin
Berdasar informasi png didapat di lGjati Bali, penun-

jukanparapengacarabaruyangmendampingi Suarsadan
Sugiwinatha dengan surat keterangan dengan Nomor:
2325 NN.48 /PP / 2015. T@ pengacara tersebut adalalu
Made Sudan4 Nyoman Sardana dan Nyoman lGrsana
Suratketerangan yang jirga merupakan penunjukan para
pengacara tersebut ditandatangani oleh Relcor Dr I Nyo-
manJampel MPd pada (13/7) lalu.

Dalam kasus ini, kelima tersangka yaitu I Wayan
Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen), I Nyoman
Mustiara (makelartanah) Nengah Nawa (Kepala Desa

f ineng Dalem), Sri Putu Sugirinaa (Kabag Perencana.u:t
Undilcsha] dan I Dewa Komang Indra fmakelartanah)
melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5
juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Parahnya lagi,
tanahyangdigunakan unarkkampus Undilisha inibaru
di}<uasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah
ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar
untuk pengadaan lahan ini cain Dari perhitungan inilah
a{a@ 4ng&ra{neqqpq1Rp3milian6rez


