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Pehkab Telusuri Kasus SPPD Fiktif

Dua Pemalsu TandaTangan FuPati
Turun Jabatan

Gianyar (Bali Post) -
Puluhan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di Dispenda Gi-
anyar yang terseret sebagai
tersangka dalam kasus SPPD
(Surat Perintah Perjalanan
Dinas) fiktif. menimbulkan
geger di Pemerintah Kabu-
paten Gianyar. Kini, Badan
Kepegawaian Daerah (BKD)
dan Bagian Hukum Pemkab
Gianyar pu.n sudah dikerah-
kan untuk ikut menelusuri
kasus ini. Sementara untuk
dua tersangka pemalsuan
tanda tarigan Bupati A.A.
Gde Agung Bharata. sudah
dipastikan mendapat sanksi
q91ry penurunan jabatan

menjadi staf biasa di BKD
Gianyar.

Sekda Gianyar I.B. Gaga
Adi Saputra yang dihubungi
Selasa (6/10) kemarin, men-
gaku belum mengetahui se-
cara detail kasus SPPD fiktif
yang menjerat puluhan ter-
sangka di Dispenda Gianyar
tersebut. Meski demikian,
pihaknya sudah menugaskan
BKD dan Bagian Hukum un-
tuk menelusuri secara detail
kasus ini. "Saya sudah menu:
gaskan BKD dan Bagian Hu-
kum untuk melakukan pen-
elusuran atas kasus tersebut,
sehingga diketahui secara
jelas dan detail," katanya.

Karena pihaknya belum
mengetahui secara jelas ka-
sus tersebut, Pemhab GianYar
belum berani memastikan
pemberian bantuan hukum
terhadap para tersangka.
"Saat ini masih dilakukan
koordinasi, apakah bisa diber-
ikan bantuan hukum atau
tidak. Jika semurrnya nanti
sudah jelas, barulah kami
akan bertindak," jalasnya.

Orang nomor tiga di ja-
jaran Pemkab Gianyar ini
mengaku sedih dan kaget
dengan adanya kasus terse-
but. 'Yang jelas saya sangat
prihatin, sedih dan tentu saja
kaget atas berita tersebut,"

ujar Gus Gaga. I
Sementara untuk dfta PNS

yang terjerat kasus pemalsuan
tanda tangan Bupati terkait
pengelolaan aset Metro Pem-
prov Bali, Gus Gaga menegas-
kan bahwa kedua tersangka
yakni Ida Bagus Nyoman
Sukadana (52) dan I Nyoman
Pasek Sumertana (51) sudah
mendapat penindakan dari
Inspektorat berupa sanksi
penurunan jabatan. "Khusus
untuk dua PNS yang terlibat
kasus pemalsuan, kami sudah
memberikan sanksi dengan
menurunkan j abatannya.
Keduanya kini hanya rybagai
staf brasa di BKD," kalanya.

Diberitakan sebeh{mnya,
Kejari Gianyar

Tengah menangani
perkembangan kasus pe-
malsuan tanda tang{n Bu-
pati Gianyar A.A. GdelAsung
Bharata untuk penypwaa_n
aset Metro Pemprov pali di
wilayah Kabupaten Gfanyqr
dengan dua tersang{a, Ida
Bagus Nyoman Suk[dana
(52) dan I Nyoman Pasek
Sumertana (51). Selain itu,
kasus Surat Perintah Per-
jalanan Dinas (SPPD) fiktif
dengan 24 oknum PNS ak-
tif di lingkungan Pemkab
Gianyar sebagai tersjngka.
(kmb35) 
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dana tersebut karen{ ada
qnd44gein yang lebihl tingl

Rizal Djalil, M.N{. saat memberi sambutag Pada
acrra serah terima jabatan (sertijab) Kepala
Perwakilan BPK Provinsi BaLi dariArman Syifa
ke pejabat baru Dori Santosa, S.E., M.M. Dori
adalah mantan BKP RI Perwakilan Papua.

Rizal Djalil mengatakan, ada banyak perso-
alnn yang saat ini dihadapi. Pertama masilah
penyerapan anggaran, kedua masalah dana
desa, ketiga bansos dan terakhir soal alkes. Pe-
ny'erapan APBN dan APBD merupkan masalah
yang kerap dibahas. Dalam kontekspenyerap_qn,
belinja modal dan belanja barang dan jasa. Hal
tetsebut dinilai bersentuhan langsung dengan
m asyarakat. "Ini sangat dinantikan karena akan
mernberikan multi efek di daerah," katanya.

Soal dana desa ini, menurutnya, biasa-biasa saja.

H;ury'a. desa jangan diberatkan dengan 4embuat
pr, rposal karena ringkat kemampuan desa perbeda.
"Jrrngan meny'ulitkan diri dengan aturah-atutan
yang tidak perlu," katanya. Menumtnya, dana desa

np 2o,Z tritlun dariAPBN, yang sudah terserap Rp
16.7 triliun, Khusus untuk di Bali dana desa Rp 185

miliar dan sudah terserap 73 persen. 
r

Soal bansos, menurut Rizal Djflil' ini
adalah program yang sangat bagus, katena
diberikan ke masyarakat. "Namun kadang
pemerintah membuat aturan berbelit-belit
s,..hingga menyulitkan pemda. Mestinya'
Iangsung d.isalurkan kepada yang berhak. Ini
untuk melindungi masyarakat yang mempu-
n1'ai risiko sosial," jelasnya. (kmb37)1
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BPK - Sertijab
Prouinsi Bali da
Dori Santosa di .

hemarin.

Sertijab Kepala lan BPK Bali

DanaDes Sudah

Terserap'7 Persen
Denpasar (Bali Post) -

Pemerintah dalam ha ini Pemprov
masih kesulitan mencair dana hibah mau-
pun bansos karena ur dengan aturan.
Walau sudah ada , namunGuber-
nur BaIi tidak mau untuk mencairkan

turan perundang-
. Meski demikian,
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TAPD Gqdok Ang garala Pifkada

Bali Post/kmb38

ANGGARAN - TAPD
untuh mend.uhunE p
tang.

masukkan dalim 
t-anggaran

induk APBD Bulelens tahun
2016 mendatang. KPUb BuIe-
leng sebelumnya mengajukan
proposal kebutuhan angga-
ran pilkada Rp 46,8 miliar.
Demikian terungkap dalam
rapat TAPD bersami KPUD
Buleleng di lobi kantor Bupati.
Selasa t6/10; kemarin.
_ Bu-pati Buleleng Putu Agus
Suradnyana bersima Wa*kil
pupati dr. Nyoman Sutjidra,
Sp.OG., sempat membeiikan
pengarahan singkat kepada
peserta rapat. Setelah itu, ra-

cat dipimpin Sekkab Buleleng
lr. Dewa Ketut Puspaka, M.P.
didampingi Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Ida Bagus Suad-
nyana, S.H., Ketua KPUD
Gede Suardana bersama para
komisioner KPUD Bulelens.

Usai rapat Sekkab Buieleng
Dewa Ketut Puspaka menjelas-
kan, rapat kali ini merupakan
langkah awal untuk mempela-
jari secara umum kebutuhan
anggaran untuk pelaksanaan
pilkada 2017 mendatang. Pem-
bahasan awalini, TAPD masih
mengkaji usulan kebutuhan
anggaran yang sudah diaju-
kan oleh KPUD. Selain itu,
TAPD juga masih mempelajari
regu-lasi 1'ang mengatur setiap
rtem penganggaran untuk
pelaksanaan pilkada menda-
tang. Setelah rapat awal ini,
TAPD kernbali menjadwalkan
rapat Ianjutan sebelum nanti-
n:_a nilai anggaran pilkada

resmi diajul<af t<epada Bupati
Buleleng Putlu Agus Suiad-
nyana, Tim Afggaran Pemer-
intah Daeratrl TTAPD) mulai
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ini akan di .kan

ian
dan

pem- buka ruang untuk m{Iakukan
diskusi dan meneritra kore-
ksi pembahasan anggaran
dengan pemerintah daerah.
Sehinsga anggaran Pilkada
Buleleng 2017 ProPorsional'
efektif, ehsien, dan akuntabel,"
katanya.

Suirdana menan{bahkan'
penvusunan anggf,ran di-
iakukan sesuai standar kebu-
tuhan pilkada dan Peraturan
KPU. Komponen Pembentuk
anggaran itu sePerti jumlah
TPS sebanyak 1.183 unit,
nenvelenggara od hoPk seban-
vak11.6f5 dan enam Paslon.
bi samping itu, bifa hono-
rarium dan lemburi membu-
tuhkan anggaran RP 22'5
miliar. Biaya pengaf,aan dan
penggandaan RP 24'3 miliar.
ttariitem kebutuhan itu, total
anggaran yang diPerlukan RP

46.8 miliar. "Pembahasan ang-
garan selanjutnya dilakukan
Eersama dengan Pawaslu
Bali, Kepolisian dfn TNI,"
imbuh nria bertublrh kurus
ini. (kmb38)

dokumen Kebij mum , kalau
at akanAnggaran (KU lafon

Prioritas
kalau

, namun
relevanGPAS). "Ini ban

dan kami masi
ra awal
IN \'ji dengan n ini su-

usulan sekaligus dah jawab
segelaNanti

dokumenmpai
'4.

dalam KUA dan untuk Sementarai KPIJD
Buleleng Gede men-
gatakan, n proposal

Menurut ma epala
Pem-

ingga"an dilakukan secara

bangunan Daerah (E

Bul6leng ini, selama emoa-
kukanhasanTAPD akan

upaya penghemata- kebu-
tuhan anggaran. mun,

tnya
. Ka-

Iau nilai diper-
lukan dan an ngan

tidakregulasi yang at
akan berpanja

T
dan

akan Iih, tempat
anggaran doku-

2016.
(rPS), j

menAPBDi
"Kamibelum

ada yang bisa
kita pelajari bt

pemerintah ka
masukkan daregulasiyangmendasa

akan ada raPat lagi

penghematan iPi s

iida[ mutlak dilhku]

proposal yang diajukan itu,
ierdapat komponeh Pembenhrk
anggaran sepertr lunlan Pemr-

suafa
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itu. penyusunan anggaran-
nya mengacu pada IfU nomor
8 tahun 2015, Permendagri
nomor 44 jo rl1 tahun 2015
dan Peraturan KPU. Dari

calon (paslon). "KPU mem-
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Vonis WaYan: Candra

JPU Juga /
Ajukan Kasasi

lalu. Memori kasasi sudah diserahkpn kepada
Pengadilan Tipikor pada 30 Septe{ber' . -

Ada beberapa alasan yang merlyebabkan
pihak iaksa mengajukan kasasi' Di bntarany-a
;;ilili y"ttg Iliut.tttkan hakim saat ba-nd-

i"* til""ss"ttu"kutt pasal 3, sedangkan jaksa

m6makaipasal 2. Terkait uang penggantr';ak-
sa menuniut terdakwa Rp 42 miliar, namun-dr
;;;;G h"ttyu dikenakan Rp 1.2 mi'liar' Hal
ini tenti-r sangat jauh dari tuntutan jaksa'- 

Pasek juga mengatakan ada aset dari ter-
a^x*u ud"i tidak"dirampas. sehinggq jaksa

meneaiukan kasasi ke MA' Aset itu berupa

o-ut"?^'ft^u" milik terdakwa. yakni $ Bahtera
Suiud AIam (BSA). Perusahaan in[ bergerax
di Lidu.tg travel dan dicurigai hasrl keJahatan
terdakw:a dengan modus pencucian ua,ng'

"Dengan alasan inilah maka kami mengalukan
kasasi," katanYa.'^-"S;;";1;u 

it.,, dituttvu nasib tiga te-Tsangka

Iainnva. vakni I.B. Susila. Gusti Ayq Wardanr'
dan iuh-Hendrawati yang terlibatltasus ttu-

saan korupsi proyek berbeda' Pasdk menga-

iakatt betkus i<etiganya masih dala-ln- proses'

Untuk tersangka Susila. Gusti Ayu Wardana'
berkasnya sudah masuk tahap $Lra' 

yarnr
'ri penvidik ke penuntut umum' qementara
l;;i; til Hendrawati, kasushYa masih
tom oemberkasan.{ilu Lr"u.tska terlibat dalam kasus d-ug-
aa" ttirosi1uhu"rl d"t-ugu. Mereka diketahui
nerpqa""ebaeai makelar tanah. Sebenarnya
ada lirn'a iok"Lt tanah yang ditetapkan jaksa
seoa-gal ter,angka, namun Anggara 'Junrsarrdan Dewa Aru"Budi Arini, kasusnya terah di_
')r3-kan beioama tersangka Wayan Mergeg
t'T{3I!gl,:ue!:gl t"l^h lgggla !kmh)

Mode Pasek

Semarapura
(BaIi Post) -

UpaYa kasasr
vang dilaku-
kan mantan Bu-
oati Klungkung
i Wayun Candra
mendaPat Per-
lawanan. Jaksa
Penuntut Umum
(JPU) dari Ke-
iari Klungkung
iuga mengajukan
kasasi ke Maka-
mah Agung (MA)'
Matah, JPU men-
eaiukan kasasr
ieblh awal ketim-
bang Candra Yang
dihukum l'5 tahun

ingkat banding'di tingkat bandrng' --' ;Xl*i fiaksa) sudah mengajukan k3sast'
L^Lr,^- r^l,il" ,l,,lrr " tesas Kaii Pidsus Kajariu"rt^fu"-Lu'itt dulu," tqgas Kasi ari
DanKaIr rcu'r uurq' "-?tltft^ ai-inta konfir'
Klungkung Made Pasel, 

-- ^-:- .r\iT^rrr.rrnw,
;;ffi;; 5"i^."-tol rol kemarin' l\{enurutnva'

;;il;''*;;s;iukan kasasi pada 21 September
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