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DanaPilkada 2017

Rawan Pelanggaran
* Alokasi dan Pembiayaan Beda Tahun

Pihak Pgmka[ juga dengan kebutuhan di tahun
, 2017," terang Puspaka usaimeng-

menyebut, OKElll gadakan ra[at tertutup dengin

sulit memperta ns- flffi ffc$i:* l?1)',1i1 dt l"?
gungjawabk€|fl , dung DPRD Buleleng'

kata u pens s u naa n'""t::l!:;T'Ji J:f,"#[13];
dana Pi lkada v"ng i#'if55;:iX?',iJ,1i"B Ji';
dikalkUlaSi men6a- Buleleng I Eede-upriatna. Sek-

Lab Puspaka menyebut, usulan
paRp 70 miliar itu kebutuhan dana pirkada itu akan

itu d i pa kai d u a ka I i Xiil*?;Jiil;::ilX,:i:t;ki
anqqafan. APBD lnduk tahun 201b, kemu-

dian di APBD Perubahan tahun
SINCAMIA. NusaBali 2016 dan terakhir di APBD Induk

Usulan kebutuhan dana pelak- tahun 2017. "SoaI berapa besa-

sanaan Pilkada Buleleng tahun rannya dimasing-masing tahap
2017 mencapai Rp 70 miliar itu, kami akan kaji dan hitung
lebih, kemungkinan besar akan kembali," katanya.
dirancang bertahap dalam tiga Bupati Buleleng Pltrt ' .s

kali anggaran. Selain merirpan- Suradnyana iuga mengakui,
kanAPBD, ada kekhawatirdt iten- usulan kebutuhan dana Pilkada
galokasian dalam setahun yakni cukup tinggi sehin??a bila di-
di tahun 2016lustru timbulkan alokasikan dalam satu tahun ang-
pelanggaran. t garan, dapat mingdnggu program

Masalahnya, ada beberllpa pemerintah yang telah direncana-
kegiatan yang dilaksanakan di kan sejakhwal, seperti perbaikan
tahun 2017,yang tidak mungkin infrastruktur jalan pedesaan dan
ditanggung oleh APBD di ta- perkotaan.
hun 2016. Sekretaris Kabupaten "lni tid;rk main-main angga-
(SekkabJ Buleleng Dewa Ketut rannya, kalau ini semua masuk
Puspaka menyebut, akan su- di APBD lnduk tahun 2016, dari
lit mempertanggungjawabkan, mana kami mencari dana untuk
kalau penggunaan dananya itu mengaspaljalan dan membangun
sekali justru dipakai dalam dua sarana fisik yang sudah dipro-
kali anggaran. gram sejak awal," tegasnya.

"Contoh anggaran untuk lo- Menurut BLrpati, pihaknya
gistik yang mana pemakaiannya akan mcngkaji matang usulan
2017, ini akan berpotensi tim- kebutuhandana Pilkada tersebut
bulkan pelanggaran kalau harus dengan tetap berpedoman pada
dialokasikan di tahun 2016. Ada aturan yarg ada. Kemungkinan
baiknyakebutuhanditahun20l6 besar, akan ada rasionalisasi
dibiayaidi tahun 2016, demikian terhadap uiulan kebutuhan dana

Pilkada tersebut. "Pasti akan
ada rasionalisasi dan kita masih
melakukan kalian sebelum kita
tetapkan dalam KUA dan PPAS,"
imbuh Bupati murah senvum ini.

Seb'e\mnya, KPU sendi.i kurang
setuju kalau kebutuhan dana Pilkada
yang diusulkan dialokasikan secara
bertahap. Masalahnya, kebutuhan
anggaran yang diusulkan sudah
dalam satu pakeL

KPU menyatakan, pertengahan
tahun 2016 sudah harus memiliki
anggaran, karena tahapan Pilkada
sudah dimulai. KPU kawatit kalau
kebutuhan dana itu dianggarkan
bertahap, tustru pem e rinta h
daerah belum bisa merealisasi-
kan dana pada saat dibutuhkan.
Karena APBD Induk baru bisa
direalisasikan paling lam bat
bulan Maret ditahun bersang,
kutan. r- k19
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Dugaan Korupsi SPPD Fiktif Gianyar

PelimpahanTahap II
Belum Ada Kejelasan
DENPASAR NusaBali

Setelah batal dilimpahkan pada Senin (11/10) lalu
hinggasaatini belumadajadwal pasti pelimpahantahap
II kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) fi l<tif di Pimkab Gianyarlxang menyer€t 14 orang
sebagai tersangka,

lkbid Humas Polda Bali, Kombes Hery Wiyanto
mepgatakan untuk pelimpahan tahap II kasus dugaan
kor]upsi SPPD fiktifdi Gianyaa yaitu pelimpahan barang
bu$ti dan tersangka dari Polda Bali ke Kejalaaan Tinggi
(IGlati) Bali masih menunguhasil koordinasi penyidik

jSampai sekarangbelum ada jadwal kapan kasus ini
akah dilimpahkan. Tapi dipastikan dalamwalnr dekaC'

_ tegas Kombes Heryyangdihubungpada, Rabuga /n).
Iamengatakandalampelimpahantahap Ilyangbaaldi-
laksanakan Senin lalu, penyidik mendapatkan beberapa
kendala. Di antaranya beberapa tersangka yang tidak
biq dilimpahkan dengan beberapa alasan.

- 'lSemua tersangka (14 orang red) harus semuanya.
dilitrpahkan secara bersamaan. IGlau ada satu atau
dua tersangka beftalangan ya tidak bisa dilimpahkan
darl harus menunggu klop 14 tersangka," ujarnya Hal
)rang sama dikaal<an.Kasipenlmm dan Humas Kejati
Bali, Ashari Kurniawan. Ia mengatakan pihalmya sudah

' meterimasuratpemberitahuan soal pelimpahantahap
ll ydngbaal dilalmkan, Senin lalu, Namun untuk jadwal
ulang pelimpahan hingga saat ini belum ada t

' 'Xami masih menunggu dari Polda," jelas Ashari.
Fiasus pedalanan dinas fiktif ini berawal saat Pemkab

. Gianyar melakukan studi banding ke Pemerintahan
Kota Depok Namun kenyataannya, empat tersangka
malah dikeahui melqli ke Thailand dan sisanva ke
Ial€rta dan Bogon Akibat perbuatan para tersangka,
menimbulkan kerugian Rp 94 juta lebih.

14 ter5angka yang dirilis Kejati Bali masing-masing
Dewa Made Putra jabatannya Seketaris Camat Tampak-
siring Ketut Ritama Kepala Selisi Tramtib Ubud Sang
Ayu Made Ika Kencana Dewi StafCamatTampakiring
Ni keiltJuniantari StafDinas Perhubungan, I Ketut Puja
Staf Camat Tegallalang I Made Darmaja Staf Camat
Gianya4 Komang Yastara Staf Camat Gianya4, I Made
Wirawan PNS Pendam, I Nyoman Sulandra Staf Camat
Ljbud, Ni Wairan Suciasih jabatan PNS Peml€b Gian)ra[
Ni IGtutSuniawati jabaan StafBagian Hukum Pemkab
Gianyar Ni Made Ayu Purniasih staf Pemkab Gianyar
AA Isri Agung Yunlriawati PNS Camat Gianyar din I
Made Suparta PNS Dinas Pendapatan Gianyan 6 rcz
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PemprovBdi

Kembdi Disodok Penipuan
* Dewan Nilai Kurang Cegah Dini

Salah satu rekanan
yang ikut tender

menjadi korbannYa,
karena telah

mengirimkan
sejumlah uang

kepada si PeniPu
yang telah

menjanjikannYa
sebagai pemenang.

DENPASAR,NusaBali
Setelah program unggulan-

nva, laminan Kesehatan Bali
Mandara tIKBM) dimanfaatkan
oleh nelaku PeniPuan. Kali ini,
Pemprov Ba[i kembali disodok
kasus penipuan dengan mo!.us
pengadaan barang dan jasa (le-

iang pengaclrrn barang) Yang

hak rekanan tersebut langsung
rnenghubungi contact persorl
yang tertera dalam undangan.
Oleh pelaku' diyakinkan akan
menjadi pemenang lelang apa-
bila mentransfer sejumlah
uang. Permintaan ltu pun di-
turuti CV Sabda Sentosa Abadi
dengan mentransfer sejumlah
uang yang diminta oleh pelaku,"
ungkap Teneng.

Ditegaskan Teneng, undan-
gan dari pihak ULP bagi para
penyedia barang dan jasa yang
akan melakukan pembuktian
kualifikasi dilakukan melalui
faximili [via fax kantor ULP :

0361-24357 6), dan bukan via-
ernail. "Tidak ada biaya yang
dipungut bagi pemenang lelang,
asalkan semua persyaratan
dalam sistem pelelangan sudah
terpenuhi," ujar birokrat yang
juga $epala Inspektorat Pem-
prov Bali inl

mengatasna,. rrtlaYanan.
Pengadaan IULr-1.

Pimprov Bali Pun kelinry.'i
Ean dengan kasus PeniPuan
Iersebut, sehingga Plt KePala
Biro Humas PemProv Bali, Ketut
Teneng, Selasa (13/10) samPai
harus mengeluarkan imbauan
kepada para rekanan Pengadaan
barang dan iasa Yang menye-
diakan paket Pekerjaan di littg-
kungan PemProv Bali mewasPa-
dai aksi Penipuan oknum Yang
tidak bertanggunglawab, dengan
mengatasnamakan ULP Pe-

nipuan yangberianji bisa memu-
luskan jalan sebagai pemenang
lelang dengan syarat meminta
sejumlah uang sebagai imbalan,
kini sedang diusut.

Diungkapkan Tenang, modus
yang dilakukarr Pelaku ini me-
nya!alp arql"ekanan p engq{qql1

D;,;"ng dan jasa yang ikut serta
dalam pruses pelelangan pa-
ket pekerjaan di Pemprov Bali.
Salah satu yang telah menjadi
korban modus penipuan itu
adalah rekanan peserta dalam
pelelangan paket pekerjaan Be-
lanja Modal Pengadaan Sound
System di GedungWiswa Sabha
Utama, Kantor Gubernur Bali.
Kegiatan Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Gedung Kan-

tol Bilo er"a S.uAn P.uui*i
Bali, saat ini suclah samPai
pada tahap pembuktian kuali-
fikasi penyedia sebagai calon
pemenallg lelang.

Tahap tersebut, menurut
Teneng, dimanfaatkan oleh
pelaku dengan mengirimkan
undangan pembr.rktian sebagai
caion pemenang via-email.
"seperti yang dialami PenYedi3
atas nama CV Sabda Sentosa
Abadi yang mendapatkan un-
dangan via-email menYatakan
perusahaanuya sebagai calon
pemenang nomor urut 3Ji-

Ketut Teneng
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IlTb,il oll p51redra oarans *"u ,nungiii;-k;;;;;;."pil"":
oall ,;asa dan ticlak gampang hal sebenarnya ULp tiiak adapercaya terhadap jalan pintai memungut uang atau biava.yang di.tawarkan dalam-pros-,,Jangan_jang;; ;A"l;;; 

"k;i;es, pelelangan..Lebih.daii itu, i"n[ .ering ber;n;in. ti;;;rekanan.juga diingatkan agar i<amT sebagai T"ru"gi iiontr3itidak meladenijikiada oknim ai OpnO A'"f i, ,.U"ffi; k;;;yang, nlenghubungi dengan penipuan inidilaporkai, f.. o"n_
il:3_?,iY-"^ ]t1T?,pimp,inan. egak hukum, dan usut sampaiApaolta nter)emui hal_hal yang tuntas. pemprov Bali sosialisa_mencurigakatr seper-ti tersebut sikan juga program_ pogram
cllatas, para penyedia diharap secara je-las unluk mdnc"esahrangsung menghubungi_ULp penipuan. Masyarakat haiusdi nomor relp. 0361-Z 43526 hendapatkan iniormasi seluas-atau sms centre pemprov Bali luasnyi supaya mereka pif,i.
08113881875, agar bisa lebih fia"f U"fei ada yans ditutuoil.:lrt dlJuT mendaparkan in- informasinya,,,ujirTimafenl_
rormasr' plnta leneng. ya, menegaskan.

5ementara Ketua Komisi I Sebelrimnya, pemprov BaliDPRD Bali vane rnembidangi luga disoJo{ {"rr;;;;;p;;;
Perizinan din Ferundang-un'-'de"ngu; ;;;gatasnamakan pro_
q1le"n, t Ketut Tama Te-nay" g.",i;";il1'";;;ffi;;;;"K;-
secara reroisah mergatakan, iehatanllti uanaara tf KBMr.Kasus penipuan sebelumnya Sejumlah sulinggih diiatanfi
sudah terjadigglg"n mencatur otetr orang yan[-m"ngaf,u iE]program JKBM. Kemudian seka_ bagai petigi, a"".i 1Xfirr,i y*g
::g.l1gi l"..jadi pen,ipuan.dan me"mU'agir<in tartu ixeu parsfi
masyaral(at Jadl korban, "Har- dengan meminta seiumlah'uanp
usnya a.da cegah dini, sosialisa- sebigai g"ntinyi. i'r;;;;ffiu"
sikan oleh lernbaga itu sendiri, mEyalint"n bah"wa din_uLr,nllsalnya, harusnya sejak gan menggunakan kartu e_awal sostallsaslkan mekanisme JKBM palsu berwarna unsupengadaan 

Parang dan jasa itu,,, itr, akan f eU,it muJah-;:;Kata.lama lenaya. cepatmendapatpelayanansaat
Namun demikian menurut beiobat. Disimping itu p"lutu

]lya .fe1ay3, .f a_sus pe n ipuan ; uga. mengiming-imingi,i"ngun

Ii: g^r;'?-11 
.d 

i_Pemp ro v B a I i ta[rbahan"asu rinsi jiw"a aenfiaiiqengan nroclus nracam_macam membayar premi yane haiusdan berbagai cara iru agar dib\ay;;ii;p'b;;;.'6;'";'' "'


