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Gubernur Bali Made Mangku Pastika (kiri)saat memberikan asistensidi Pemkab Bangli, Senin (21l9).

yang disoroti ini baik menyang-
kut prod.uk. hukum, pelayanan,
nlngga slsl Keuangan.

Di Bangli ditemukan 4
Perda yang lolos tanpa melalui
proses verifikasi ke Pemprov
Bali. Pertama, Perda Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan
Desa Adat dan Desa Kabupaten
Bangli. Kedua, Perda Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pencabu-
tan Perda Kabupaten Bangli
Nomor 11 Tahun 201-1 tentang
Retrebusi Penggantian Biaya
Cetak KTP dan Akte Catatan
Sipil.

Ketiga, Perda Nomor 3
Tahun 2015 tentang Sistem
Penyelenggaran Pendidikan
Dasar. Keempat, Perda Nomor
4 Tahun 2015 tentang Peruba-
han atas Perda Kabuoaten
Bangli Nomor 2 Tahrin 2010
tentang Kawasan Penghunian
Anjing Kintamani-Bangli.

'Kecuali itu, juga ditemukan
adanya kasus 441.pejabat
Eselon ll, Eselon III, dan
Eselon IV yang mutasinya
bermasalah. Para pejabat
dari 25 SKPD Pemkab Bangli
ini dimutasi tanpa mengikuti
pendidikan dan latihan kepe-
mimpinanan. Iuga ditemukan
ada 5 jabatan struktural yang
masih lowong.

Selain masalah tersebut,
Gubernur Pastika juga meny-
orot adanya 107 bidang tanah
,hibah Pemprov Bali di Bangli
yang belum disertikifikatkan.

. Yang tak kalah mengejutkan,
l(abupaten Bangli punya piu-
tang mencapai Rp 19,6 miliar.
Pastika berharap piutang

- tersebutbisa segera ditagih.
"Bangli kan butuh uang,

tapi piutangnya banya.k iuga.
lni pejabat eselonnya kan
banyak, kirim saia iemua
pela-batnya buat nagih piu-
tang, sehingga uangnya bisa
dimanfaatkan buat memban-
gun Bangli," tegas Pastika
dalam kegiatan asistensi
yang dihadiri Penjabat Bupati
Bangli Dewa Gede Mahendra
Putra, para pejabat Eselon ll,
III, dan IV, dan Bendesa Adat
se-Bangli kemarin.

Terkait permasalahan-per-
masalahan yang ada, Pastika
meminta Penjabat Bupati
Bangli dapat menyelesaikan-
nya. "Permasalahan yang
ada, ya harus diselesaikin
oleh Penjabat Bupati nya,
sebisa-bisanya-lah. Karena
ini masalahnya banyak hal,
tidak sedikit. Mungkin tidak
semuanya bisa terselesaikan
dalam waktu 3 bulan. Nanri
bisa dilanjutkan oleh Bupati
terpilih fhasil Pill<ada Bangli, 9'
Desember 2015)," jelas Pastika.

Dalam asistensi kemarin,
Pastika juga mengingatkan
netralitas PNS terkait pelak-
sanaan Pilkada Bangli 20i 5.
Menurut Pastika, ini tugas-
nya Penjabat Bupati untuk
memastikan netralitas PNS
selama proses Pilkada. PNS-' haruslah tegak lurus seba-
gai aparatur negara. Bila ada
PNS sampai memihak ke salah
satu pasangan calon, ancaman
berat, bahkan bisa berupa
pemecatan.

. Sanksi ini, kata Pastika,
sesuai dengan Surat Edaran
(SEl Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reforma,
si Birokrasi. Pastika memper-
silakan kalangan PNS untirk
memilih sesuai hak pilihnya
dan menghimbau pemimf in
haruslah?ipilih secara cermat.
Sebab, pilihan para PNS akan
menentukan arah Kabupaten
Bangli ke depan.

"Pemimpin zaman seka-
rang bukan hanya sekadar
s.ebagai lamban! pimpinan
qaeran, tapl Juga harus
seorang manaier karena dia
mesti mengelola sumber daya.
Dia harus mengelola APBD,-
pegawai, sumber daya alam,
dan juga mengelola kekuasa-
annya," katanya.

Sementara itu, Peniabat
Bupati Bangli Dewa Gede Ma-
hendra menjelaskan rencana
tugas ke depannya dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan
umum. Semua diarahkan ke
pembangunan yang menyen-
tuh langsung rakyat kecil
secara menyeluruh. Sedangkan
evaluasi-evaluasi vans sudah
dilaksanakan nya 6erd"asar-
kan pemeriksain Inspektorat
Provinsi Bali, antara lain,
terkait aset yang jangka waktu
peminjaman aset milik daerah
tidak sesuai dengan ketentuan,
pengenaan tarif. retribusi terha-
dap menara Telkomsel yang
juga tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan terkait masalah
tahapan Pilkada Bangli 20 1 5,
disebutkan semua sudah beria-
lan dengan baik. "Permasalahan
yang pernah timbul terkait
honor KPU dan Panwaslu, sudah
bisa diatasi melalui proses
perundingan yang baik," ujar
birbkrat asal Buleleng ini. 6; nat
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Kasus Kbrupsi Asuransi PT Adhi Karya

Dituntut 11 Tahun, t/
Divonis Hanya 5 Tahun

DENPASAR NusaBali
Setelah ditundrt lL tahun pen-

jara ditambah m(ngganti kerugian
negara Rp 12 milid4 mantan Kepala
Pf Adhi Karya Divisi VII fBali, NTB
dan MalukuJ, Wij4a Imam Santosa
alitrirnya divonis 5 phun penjana dit-
ambah menggantij kerugan negara
Rp 5,6 miliar Dafam putusannya
majelis hahm Pe{rgadilan Tipikor
Denpasar banpk {engabaikan Urn-
tutan falsa Penun{ut Umum (f PUJ.

Dalam amar Srtusan yang di-
bacakan majelis {ahm pimpinan
Cening Budiana p{a Senin [21/9)
diryatakan lmam #akterbuldi ber-
salah sesuai pasal Zppt 1 jo pasal 18
UU Nomor 31 1999 Entang pem-
berantasan tipikqr; sebagaimana
yang telah diubali dan ditambah
dengan UU 20 tahqn 2001 tentang
perubahan UU No.l3l tahun 1999
jo pasal 55 ayat 1 kg 1 KUHP sesuai
tuntutanJPu. I

. NUSAEALI/REZA

TERDAKWA mantan Kepala PT Adhi Karya
Divisi Vll, Wijaya lmam Santosa konsultasi
dengan kuasa hukumnya usai divonis diNamun majelis hakim ber- pJffiirr" ?i,iii"lt.npu..r, senin (21l9).

pendapat perbuatan terdakwa
diniaUkanbersalahsesuaipasal3 miliarDalampertimbapganny4majelis
jo pasal 18 UU Nomor 31 1999 tentang hakim menptakan pertuatan brdaicwa
pemberantasan ti;iiko4, sebagaimana tidak terbukti melawan hukirm sesuai
pngtelah diubah dan diambah dengan tuntutan IPU dalam pasal 2 UU Tipikoa
UU 20 tahun 2001 tentang perubahan namun majelis hakim menyathkan
UU No 31 trhun 1999 jo pasal 55 apt perbuatan terdalciva hanp menplahi
1 ke_1 KUHP - 

kewenangansesuaipasal3.
Setelah memp grtimbangkan hal

memberatkan dan meringankan,
majelis hakim menjBtuhkan hukuman
yang jauh lebih ringan dari tuntutan
f PU. "Menjatuh}<an hukuman penjara
selama 5 tahun diqmbah denda Rp
50 juta subsider 3 birlan penjarai'jelas
majelis hakim dalam,amar putusannya.

Selain itu terdakwa juga diwajibkan
mengembalikan kerugian negara Rp
5,6 miliar dengan ketentuan jika tidak
mampu membayar satu bulan setelah
putusan berkekuatan hukum tetap
maka harta bendanya akan disita dan
dilelang. "Dan jilc masih kurang akan
dipnti dengan pida4a penjara selama
2 tahunj'lanjut maiells hakim.

Putusan majelis hakim ini jauh dari
tuntutan fPU yang m{puntutterdakwa
denganpidanapenjarhselama 11 Uhun

lan qengryti kerygran negara $ !1

Terkait pengganti kerugian negara
yang dalam tuntutan dinyatakan fPU
Rp 12 miliar juga diabaikan. Majelis
hakim berpendapat hasil audit Spl pT
Adhi Karya menghitung keseluruhan
kerugian perusahaan BUMN ini. Pada-
halkomposisisaham di PTAdhi Karya
ini adalah 51 persen saham pemerin-
tah dan 49 persen saham publik

Sehingga kerugian yang diderita
negara hanya 51 persen dari kerugian
keseluruhan dikurangi Rp 600 futa
yang sudah dikembalikan terdakwa
dari THR ftunjangan Hari Raya) yang
sudah dibagikan. Sehingga majelis
hakim berpendapat kerugian negara
yang harus diganti terdakwa hanya Rp
5,6 miliar. Pasca puhrsan, baikf PUpng
diwakili Agus Suraharta dkk dan kuasa
hukum terdala /aAgus Sujoko dan Edy
Hartaka menyatakan pikir-pikin 6 rez
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Penjabat Bupati Minta
Bantuan 12 MobilTan[i V
AMLAPUM, NusaBali

Fenjabat Bupati lda Bagus Ngurah Arda, meskipun
hanya semeritara menjabat sebagai orang nomer satu
di Karanagsem, punya komitmen ytang tinggi untuk
wilayah yang dipimpinnya. Tak tanggung-tanggung, dia
menggunakan 'posisi'nya sebagai orang provinsi dan
mengusulkan bantuan 12 mobil tanki sekaligus untuk
potani sayur kepada Gubemur Bali Made Mangku Pas-

tika, dan langsung dikabulkan.
Usulan itu terungkap di sela-sela penyerahan hadiah

pemenang lomba Simantri se-Bali di Banjar fungalon,
Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Sabtu (19/9).

Alasan lB Arda mengajukan usulan itu, agar petani sayur
stabil produksinya, sehingga membutuhkan air untuk
menyiram secara kontinyu. Terutama petani sayur di
Desa Fempatan, lGcamatan Rendang dan sekitamya.
Juga untuk kebutuhan petani lainnya, terutama petemak
sapi membutuhkan air.

"futani sayurdan petemak sapi, sangat membutuhkan
air untuk kelangsungan produksinya, makanya kami
mohqn agar dibantu 12 mobil tanki untuk masyarakat
petanl di (arangasem," jelas lB Arda.

Gubernur Made Mangku hstika, langsung merespons.

'€aya kabulkan permohonan itu, apalagi untuk kepentin-
gan petani. Hanya saja APBD Ferubahan 2015 telah ketok
palu, maka bantuan itu kami anggarkan di tahun 2016'
Apabgiyang mengusulkan itu, juga sebagai lGpala Biro
Keuangan, lebih mudah untuk mengalokasikan bantuan,"
jelas Made Mangku Pastil<a'

Gubemurjuga mengaku sangat konsen mendukung
program petani, terutama melalui program Simantri'
Sehingga tujuan jangka panjang mampu mengikis ke'
miskinan dan petani hidup sejahtera.

Bukan saja di Karangasem katanya membutuhkan
bantuan mobil tanki, juga di Buleleng, Bangli dan Klung-
kung terutama di Nusa Fenida. Di bagian lain, Dinas
PU lGrangasem melalui lGdis l Nyoman Sutirtayasa
membantah, bangunan embung di Banjar Kedampal,
Desa Daah, Kecamatan Abang, lGrangasem mengalami
kerusakan, Walau sejak seminggu terakhir mengerahkan
segenap warga seternpat menguras air embung terse-
but. Tujuannya, agar air yang menggenang seluruhnya
terbuang, menunggu musim hujan berikurrya agaraimya
tertampung terjamin kebersihannya.

Sutirtayasa, menegaskan hal itu te*ait embung yang

terbanguntahun 2013 berbiaya Rp 8.2214 milial aimyater'
kuras. Halitu dia ungkapkan diAmlapura, Minggu (2019).

"Embung itu tidak rusak, tidak ada yang bocor. Hanya

saja, sisa air yang tergenang, bercampur sedimen'
mikanya kesempatan saat musim panas isinya kami
kuras, biar bersih, nanti datang air hujan dari lereng
Gunung Ag ung, sepenuhnya bersih"' kata Sutirtayasa.

Selain kltanya menguras dengan mengambil air
yang tergenang, juga menguras dengan menyalurkan
iirehUung itu melalui saluran pipa. Selama ini embung
tersebut mampu melayani warga masyarakat Banjar
lGdarnpaldan sekitamya, menjangkau 18.875 KK. 6 k16
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Desa Batu Kandik, Nusa penida.

Warga sejumlah desa di ka-

Benambung ke Hal.l5 Kolom 1
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Krama Nusa Penida Beli Air Rp 1.400/M3
cana pengelolaan distribusi
air bersih sumber Air Guya-
ngan kemarin dilakukan di
Kantor Bupati Klungku ng di
SemaraDura. Pertemuan ini
sekaligirs meninda kla nju t i
kunjungan Cubern u r Bali
Made Mangku Pastika ke
Nusa Penida terkait sumber
Air Guyangan, beberapa wa-
l(tu lalu.

Mehurut Direktur PDAM
Klungkung, I Nyoman Renin
Suyasa, layanan pembelian air
dari sumber Air Guyangan ini
nantinya akan dilayani PDAM
Klungkung. Sedangkan PDAM
Klungkung sendiri membelin-
ya langsung dari Satker UPT
Air Cuyangan Provinsi Bali.

"PDAM Klunskuns mem-
beli air curah -dari-Satker
UPT Air Guyangan. Kemu-
dian, PDAM Klungkung akan
menjualnya kepada kon-
sumen," jelas Renin Suyasa
di Semarapura, Senin ke-
mann.

Namun, dari B desa basian
atas kawasan'kerins' Nusa
Penida, yang paling awal akan
dilayani pembelian air bersih
dari sumber Air Guvansan
adalah Desa KIumpu.- Sedin-
gkan desa-desa lainnya akan
menyusul terlayani, seperti
Desa Kutampi, Desa Batu Kan-
dik, Desa Seliar Taji, Desa Batu
Madeg, Desa Tanglad, dan De-
sa Bunga Mekar.

Renin Suyasa menyebut.
kan, PDAM Klungkung telah
mem inta Cabang PDAM Nusa
Penida melakukan pendata-
an pelanggan untuk distri-
busi penjualan air bersih
da ri sumber Air Cuyangan
in i. Nantinya, PDAM-Kluig-
ku ng akan meniual air bersih
kepada warga Nusa Pen ida
dengan harga Rp 1.400 per
meter kubuk. PDAM Kluns-
kuns sendiri hanva men sari-
bil Ieuntungan -Rp 

200-per
meter kubik, karena mereka
membeli dari Satker UPT Air
Guyangan Provinsi seharga Rp
1.200 per meter kubik.

Terkait rencana penjualan
air bersitt dari sumber Air
Guyangan yang akan diberla-
kukan per l Oktober 2015
nanti, kata Renin Suyasa,
pihaknya sudah melakukan
sosialisasi. "Kita sudah sosia-
lisasikan rencana ini ke warga
Nusa Penida," tandas Renin
Suyasa.

Sementara itu, kalangatl
warga seberang Nusa Penida
menyatakan tidak masalah,
jika mereka harus membeli air
bersih dari sumber Air Guyan-
gan. Cuma, mereka kinimenun-
tut PDAM bisa profesional
dan cepat dalam memberikan
pelayanan, atas keberaniannya
mengelola pendistribusian Air
Guyangan.

"Tidak masalahharus mem-
beli air bersih, karena warga
memang membutuhkan air.
Yang penting, pelayanan dari
PDAM diperbaiki. Harapan-
nya, setelah nanti pendistri-
busian Air cuyangan dikelola
PDAM, layanan aliran airnya
jangan maLah kecrat-kecrit.

Sami mawon kalau tetap sep-
erti itu," ujar seorang warga
kawasan atas Nusa Penida,
Senin kemarin.

Dikonfirmasi NusaBali secara
t€rpisah, Senin kemarin, {epala'
Desa (Perbekell Batu Kandik,
I Wayan Katon, berharap pen-
gelolaan sumber Air Guyangan
oleh PDAM Klungkung nanti-
nya benar-benar bisa dirasakan
warga. "Harus ada kepastian
pendisutribusian air," harap
Perbekel Wayan Katon. "Kalau
selama ini, pengelolaan terkesan.
tumpang tindih, sehingga terasa
tidak adil," imbuhnya.

SumberAir Gujrangan meru-
pakan salah satu dari dua
sumberair baku yang ada dika-
wasan seberang Nusa Penida,
selain sumber air Desa Sakti.
Debit sumber Air Guyangan ini
besarnya 170 liter per detik.
Namun, yang sudah bisa diang-
kat dengan sistem pompa dan
reservoar dari sumber air di
bawah tebing pantai Desa Batu
Kandik baru sekitar 30 liter per
detik. 6 k17
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Rancangan PD Parkir
Diajukan lJlang v 

,I

SINGAMIA, NusaBali pengelolaan parkir semakin baik, n".t{un
Pemkab Bulelepg tetap berkeinginan malah menimbulkan kesan keracuhn

mewujudkan Perusahan Daerah (PD) antara usaha yang memang menjadi,Sp-
Pirkir, kendati pembahasannya dibatal- esialisasi PD bersangkutan dengan upit
kan lembaga Dewan. Pemkab tidak ingin usaha parkir. Untuk itu, dirinya jelas tidak
p€ngelolaan palkir diserahkan kepada-- -akan menerima usula dewan tersebut dpn
salah satu PD yang sudah ada. Rencananya focus untuk meningka&an pendapatan dpli
perbaikan draf Ranperda PD Parkir akan daerah (PAD) dari sektor parkir deng$n
diaiukan kembali kepada lembaga Dewan. menyusun regulasi dan menyiapkan le{n-

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra baga yang khusus membidangi sektor i[i.
usai sidang paripurna dengan agenda "Kita hormati saran itu tehpi setelah lft
penyampaian nota pengantar terhadap tiga pelajari, kalau parkir menadi unit usaha pi
ranperda di gedung DPRD Buleleng Senin salah safu PD yang sudah ada nanti ak4n
(21/9)menyebu!pembentukanPDParhr rnenimbulkan keracuan. Nah, kami tet{p
sudah menjadi prioritasdalam pengelolaan lebih setuju parkir ini dikelola oleh satu p
parkir. Karena dengan PD Parkinpihaknya ParkiC'imbuhnya. I

iyakinpendapata;darisectorpai'kirakin Sementara,-Ketua DPRD Bulelengl I
lebih maksimal. "lni rencana sejak lama Gede Supriatna mengatakan, penundaain
dan lembaganya sangatkita perlukan agar pembahasandrafrancanganperdatentarg
pengelolaan parkirdi daerahkita lebih op- PD parkir sesuai dengan keputusan Badair
timal.lGrenasepertinyapengelolaanparkir Legislasi (Baleg), karena draf itu masilr
kiayangsekarangmasihbelummaksimal, dianggap naskah akademik yang belurh
sehingga PD Parkir ini merupakan program sempurna. "Untuk PD Parkir kita putuskan
prioritas," terangnya. pembahasnanya ditunda namun kalau itu

Sidang paripurna kemarin dipimpin diajukan kembali dan naskah akademik
Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna, sudahtlisempurnakan,Balegakankembali
dihadiri Wakil Bupati Nyoman Sutjidra, membahas dan dilanjutkan pada pemba-
bersama pimpinan SKPD lingkup Pemkab hasan oleh pansrs," tegasnya.
Buleleng. Wabup Sutjidra menyebut per- Seperti diberitakan sebelumnya, Baleg
baikan terhadap kajian akademis rencana DPRD Buleleng memutuskan menunda
pembentukan PD Parkir itu akan segera pembahasan ranperda tentang PD Parkir
diperbaiki. Setelah dianggap sempurn, draf yang diajukan pemerintah daerah kepadq
kajianakademisituakandiajukankembali lembaga dewan. Pembahasan perda ini'
ke lembaga Dewan. "Kita mengakui kalau ditunda karena penyusunan naskah aka-
naskahnya masuh ada kekurangan dan demik ranperda ini terksan tidak cermat.
atas saran itu kita akan segara melengkapi Bahkan kajiannly'a dinilai maish dangkal
dan kaldu sudah lengkap kita ajukan dalam dan tidak memberikan perbandingan data
waktu dekat inii'tegasnya. terkait hasil pengelolaan parkir dari yang,

MenurutSutjidra,pihaknyatidaksepen- sekarang dengan pengelolaan parkir oleh
dapat dengan dewan kalau pengelolaan PD Parkir. Lembaga dewan khwatir kalau
parkir yang diserahkan kepada salah satu ranperda ini dibahas dan PD parkir diben-
PD yang sudah ada sekarang ini. Hal ini tuk bukannya meningkatkan hasil pen-
karena ketika pengelolaan parkir diserah- gelolaan parki4, nantun malah membebani
kan menjadi unit usaha di salah satu PD keuangandaerahakibatmo{alusahayang
yang sudah ada itu bukannya membuatltarus dianggarakal{riAPBO.6 k19


