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Dugaan Korupsi Perdin t<otablnpasai

DENPASAR, NusaBali
Setelah memastikan perbuatan melawan

hukum (PMitl dala.m kaius dugian kdrupsiperjalanan .dinas Iperdin) Koia Denpasar,
penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Deripasar
l.lngsu ng_mengi rimkan surat kepada ilpXp(Badan Pemeriksa Keuangan'dan pem_
bangunan) Wilayah Bali un'tuk rnui"tuf."n
audlt dan menentukan nilai kerugian negara.

,,.Ll-1 1 I 
n:"1 {ei 11 }qnpasa r; Syah"rir Sagii yang

olremut,.S€nin 
- [3/gJ sore mengatakan untu[penyelrdtkan kasus perdin Kota Denpasar

sudah selesai meminta keterangan ,at ri. Sa"tini, penyelidikan a.kan dilanj"utkan dengan
mengirimkan surat ke BpKp Wilavah Bali."Hari ini kami akan kirim surat ke BpKp
Wilayah Bali," tegasnya. Dalam surat ini akanmeminta BPKp melakukan audit terkait
anggaran perjalanan dinas pemkot Denpasar
yang disinyalir ada penyimpangan. Audit inijuga nantinya a,kan menentikan berapa
kerugian negara dalam kasus ini. ,,BpKp kami
minta melakukan audit untuk menentukan
kerugian negaranya," tegasnya.
- la mengatakan sebelumnya, dalam
koordinasi yang dilakukan dengan BpKp
Wilayah Bali, p.ifr'aknya memastikin adanya
perbuatan melawan hukum (pMH) dalam
kasus ini. Sementara- terkait ."ton te'r.r"ngL,
dalam kasus ini, Syahrir memilih tif,ak
berkomentar. "Nanti setelah gelar aan'niit<
penyidikan akan diumumkan oleh pidsus
fPidana KhususJ," bebernya.

S e hi n m e n gi i imka ri su r at**t#herak*k al.audit kasus perdin, dalam waktu Uersima"n
penyidik juga rneminta BpKp melakut<"n iuait
dan perhitungan negara dplam kasus ausi"n
korupsi PD Parkir. "suratnya akan k"amikirimkan bersamaan," bebei Syahrir ying
ditemui di Kejari Denpasar. 6 rdz
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Masalahnya, belum
ada pengaturan

kebutuhan secara
, detail terkait bisa

tidaknya dana itu
untuk membiayai

kegiatan.

GIANYAR, NusaBali
Pemerintah pusat telah men-

cairkan tahap I [pertamal atau
40 persen dari total dana desa
Rp 19.166.561.000 untuk 64
desa di Gianyar, funi - |uli 2015.
Namun, rata-rata para perbekel
belum lugas, bahkan ketar-ketir
menggunakan dana ini untuk
kegiatan di desa.

"Banyak perkebel masih
dibayangi tudingan'pemakaian

ini bisa diperbaiki dengan.dana
ini. "Tingkat kerusakan kqntor
desa seperti di Batubularl, Su-
kawati. atau di desa-desa Yang
berpendapatan tinggi, bplum
tentu dianggap rusak dan laYak
direhab untuk kantor desa di
wilayah Payangan, dan lain-
nya. Indikator rusaknya hingga
layak rehab harus jelas. Jika tidak
jelas, akan bisa iadi laporan dan
temuan," tegasnya.

Kepala Bagian Pemerintaha4
Desa (PemdesJ Setda GianYar I
Ketut Suastika SSos mengakui,
dana desa tahap I dari Pusat
telah turun ke masing-masing
desa, funi - fuli 2015. Penbairan
dana ini dari pusat tahap II dan
III tak akan lewat 2015 nanti.
Dana desa dari pusatuntuk 2015
ini terkecil diraih Desa Pejeng
Klod, Kecamatan TamPaksiring
Rp 284.742.143 dan terbesar

batuh, Desa Suwat, Kecamatan
Gianyar, dan Desa Pejeng
Kawan, Kecamatan Tampak-
siring. Sedangkan jumlah ter-
besar diatas Rp 119 juta per
desa diraih Desa Kemenuh dan
Desa Batubulan, Kecamatan
Sukawati, Desa Keramas, Ke-
camatan Blahbatuh, dan Qesa
Singakerta, Kecamatan Ubud.

Suastika mengatakan, para
perbekel tak perlu takut meng-
gunakan dana desa, gepanjag
sesuai dengan peruntukan
kegiatan yang diajukan. Karena
proposal kegiatan menjadi lan-
dasan utama penggunaan dana
tersebut. "Setiap desa juga ada
pendamping yang akan mem-
berikan arahan penggunaan
dana desa sesuai UU Desa.
Pendamping ini segera akan,
direkrut oleh Pemprov Bali,"
ielasnya. 6 lsa

dana desa yang ternjaata salah Rp 338.172.127 di Desa Lod-
pakai'dari pihak lain, dan ber- tfnduh, Ubud. Alokasi dana ini
9."*p"I jerata-n huku.nr," ujar sesuai proporsi rumusan dengan
Ketua Forum Komunikasi Per- mdnghitung jumlah pendud"uk,
bekel/.Lu-rah Kabrlpaten_Gianyar topolrafi A"eja, dan. fingkatt ke-
I Gusti Nyoman Gede Susila di misk-inan. pencairan d'ana ini
Giaryar, Selasa [4/8-J. masing-masing 40 persen tahap
_ Susila yang Perbekel Desa I dan II, dan talap ill ZO p..seri.
Bona, Kecamatan Blahbatuh ini ,,Dana 

desa Rp t hiliar pbr desa
menegaskan, kgragu-an bahkan seperti yang dijanjikan pusat,
ketakutan perbekel itu tiada m"mang belum'bisa terealisasi
lain karena_ a__{3 banyak per- tahun in"i. Mulai 2016 ke depan,
aturan yakni UU, PP fperaturan pusatakan menaikkan dana desa
pemerintah) sampai Perda yang sampai berjumlah Rp 1 miliar
melandasi penggunaan dana ini. per desa tiaf tahun,,,irlarnya.
Masalahnya,, sejumlah aturan Dana puiat didampingi-den-
itu belum ada yang mengatur ganalokasi danaApB'D G'ianyar
kebutuhan secara detail terkait 7015 atau ADD falokasi dina
bisa tidaknya dana itu untuk d.esaJ Rp 7.216.804.200. Ses-
membiayai kegiatan atau pen- uai proporsinya, dana ini ter-
gadaan barang. Misalnya, kata kecfl sekitar Rp 10g.500.000
dia, apakah dana ini bisa untuk didapatkan Desa Bresela.
merehabkantordesa.Kerusakan Kecamatan payangan, Desah"!"lt"p"I:tiflng€akantor Belega, _Kecamaian ntan-

: A&rrg ry,sks ?r.t<
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Sidang Dugaan Korupsi Pipanisasi Karangasem

Eks Kailis PU Dicecar Soal
PemenangLelang

DENPASAR, NusaBali
Eks Kepala Dinas Pekeriaan

Umum [PU) Karangasem, I NYoman
Arnawa dihadirkan untuk bersaksi
dalam sidang dugaan koruPsi Pi-
panisasi Karangasem dengan ter-
dakwa eks KePala PT Adhi KarYa
Divisi VII, Imain WijaYa Santosa di
Pengadilan TiPikor DenPasar Pada,
Selaia [a/8). Dalam keterangannya,
saksi yang iuga terPidana kasus
vang sima menYatrkan gugurnYa PT

Writ ita Karva dalam tender proyek
dan penuniukan PT Adhi KarYa

sebagai pemenang lelang sudah
sesual aturan.

tlal ini ditegaskan Arnawa saat
. berpaksi di hadapan majelis hakim

Gedle HariYadi Yang memimPin
sidans. AwalnYa, majelis hakim
menaiyakan ioal gugurnya lT
Waskita Karya sebagai pemenang.le.-

lang yang akhirnya digantikan oleh

PT Adhi KarYa dalam lelang ProYeK
tahun 2009.

Arnawa menYatakan jika gugu-
rnya PT Waskita KarYa sudah sesuai
dehgan PP 29 Tahun 2000 tentang
pen-yelenggaraan jasa konstruksi'
;'Penentuin gugurnya PT Waskita
Karva sebagai Pemenang sudah se-

suai aturan," ielasnYa' Selain itu,
Arnawa menYebut alasan lainnYa
dalaln guqurnYa PT Waskita KarYa

vana m"eripakin Perusahaan BUMN

ig.drn Usdtra lvtltit< Negara) ini.
Ia mengatakan semPat membaca

salah satu media massa Yang me-
nyatakan jika ada dua Direktur

Uama di PT Waskita
Karya yang diber-
hentikan karena
melakukan pengge-
lapan dan pemal-
suan dokumen
hingga merugikan
perusahaan Rp 500
miliar. "lni disam-
paikan langsung
oleh Sekertaris
BUMN waktu itu,"
tegas nya.

Hakim anggota,
Achmad Peten Sili . NUSABALVYUDA
lalu meng.e-ia-r-Arn- MANTAN Kadis PU Kar€ngasem, wayan Arnawa.duduk
awa terl(alt Ktpu:l- sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan \9.lyptisannya^mexggug- pipan'isasi Karangasem dengan terdakwa lmam W'tjaya
urkan PT Waskita Sunio.o (kanan) difungadilan Tipikor Denpasar, Selasa (4/8).

Karya seb-agai pe- , . ..'-a,- .-, -*^-;-11.", o',' ,1lLi 1,*
menang lelan disebut terlalu pihaknya menuniuk PT Adhi Karyamenang lelang ypng dlsebut terlalu plnaKnya lletruuruA t : l":"_l:."-
'"i,i.r.lir. 

r',r"ti'rietEn siti 6erkelakar i "l\ I:lltf"T:"9::i:Yi t::I"^l
;td;k";k;";enggunakan Arnawa . [aniutan di 2009. y"lgr t.t1g-"1iiait rt.n menggunakan Arnawa [aniutan di 2009 yang.mengang-

;;;;;;i--K";i;'ru- iit q menjadi qltT T.l3,2.11li:: ;Y:,T:,"5.:11's","pl?f I r;fr 
"';y; 

; l,ii;1i' "v. 
ii J.t n enuli i!1 1 ]a iF:",:!: I1,pi : :i:: 111

penuniukan lingsung.'l'apl lil sudan

iesuai' aturan dan konsultasi denganikln pakai kaniu. Apalagi 'koran' sesuai aturan dal

,rrno krmu oercava," uiar Peten Sili. BPKP," tegasnya'yang liamu percaya," uiar Peten Sili.- 
Selain itu, Arnawa iuga semPat Dalam sidang juga semPaf ditun-

rkan pipa galpanls Yang menjadijukkan pipamenjelaskan soal penuniukan lang- iukkan pipl 
,Ca!p1J'-f I1l-C.^Tt:J"ot

sung. rr Adhl, K,1ILL l'llt^f.:: iY:,'"fi.fii Lx'1fl"l::Iii"tJ3i;
";;Fir;; r."u.t'i.iti"trn ai Lriun nisasi karena tidak sesuai durgan

I6iii v""g"t.inganggarkan dana Rp ko.nrak. Namun eil1rya,vane {$f-zbro yani minganggarkan dana.RPzulu yang menganggarKall udlld nP 
^u-rrudA' 

rlquruu J-'^b -'-'
3 miliar t"eUitt. Irniwa mengatakan jukkan mengaku tidak tahu soal pipa

npnrrniukan lanssung tersebut di- tersebut karena merupakan rugaspenunjukan langsung tersebut di-
fi;;ii;;l1"t:p".ng.'.fi"n provek konsultan pengawa^s' "ltu tugas kon-
^^L^r....-.rn ,Ii +ahrrn rnnb rrro srrltan nensawas. Sava tidak tahu,"ffiffi;;;;i;;li;;2-dob ving sulan pengavias' Sava tigll gl"''
sudah dise-lesaikan PT Adhi Karya 85 uiarnya. sidang akan kemball olnn-sudah diselesaikan PT Adhi Karya 85 uiarnya. Sldang aKan KemDall (lllalr-

;;'; ;:" ifituk m e n ghi n d'.i 19; r_"lii,p^.F: 
-t,y_q" *it^1" 

a genda

;;;;il; piov.t teriebut, maka pemeriksaan saksi' fr rez


