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MANGKRAK - Kondisi bangunon sehola

Bertahun-tahiu

Nasib
Tto
mternasl

Berdasarkan pantauan. Jumat
(6/11) kemarin, di areal sekolah
internasirrnal tersebut sudah
berdiri beberapa unit bangunan
Dari sekian bangunan yang ada
hanya dua unit yang kondisinya.
sudah ranrpung. Dua unit ban-
gunan itu sejak setahun terakhir
rligunakan sebagai SDN 4 Kubu.

Sementara beberaPa unit
Iainnya dalam kondisi setefrgah
jadi. Lantaran lama tak Pernah
mendapat Derawatan, beberaPa
bangunan setengah jadi itu kini
dipenuhi rumput liar. Bahkan
beberapa bagian bangunan sudah
mulai rusak.

Kgpala Bagran Umum Aset dan

Perlengkapan Setda Bangli Made
Mahindra Putra saat dikonfu'masi
menjelaskan. proyek yang berdiri
di atas tanah aset Pemkab Bangli
tersebut dulu dibangun dengan
dana pemerintah pusat untuk
sekolah TMD internasional.
Pembangunann!'a dilakukan
sekitar tahun 2008.

I di Kelutrrhan Kubu, Bangli lanE manglzrah.

angkrak

lah
al Tak Jelas

internasional yang ada di Kelurahan Kubu,
nannya dihentikan lq.ntaran'adanya kasus
lumaya4 besar tersebut kini mangkrak dan

perjalanan pemban- oleh Disdikpora Barrgli. "Peug-
nuncul kasus hukum gunpannya ada di Disdikpora,"
irnya proses pemban- tandasnya.
lihentikan.BBqgunan Sementaraitu,Kadisdikpor:r
pat dijadikai| $bagai Ban$hNyomanSutejasaatdikon-pat dijadikai[ $bagar .BanShNyomanSuteJasaatdrkon-
ti. Setarand apakah firmhsiteFpisahmengakuibahwa
ah atau-balaimana . dua lunitlbar.rsunan va18.a{1{iran af,au Dagalmana . uua urut uarrB,urralr yal
saya belud tahu," sand digrnnakannya untuk SDN

ai berapa iu,rirarr,,nit i5*h:r$i*:"JlTtLlirT
y..tg udu. Mahindra mengenai kejelasan status ban-
bisamenjaw4bsecara gun4n telsebut Suteja yang baru
hanya merifatakan 9 bulan inenjabat Kadisdikpora
apa unit b{ngunan tida}< bisp memberi perljelasan.
ai sebagai gedung SD_ (kmb40)
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Proyek

pekerjaan tersebut. E

upaya mencar:I feKana
lui mekani
langsung (Pl,-red) ju

Kepala Din
Umum @Lf

2015 ini. Dika

dikernbalikan llnit

ine di Desa Julah da
biienteng, Tejpkula.birenteng,'I'e1Pkula.
itu, satu proyek jugr

II

itenderkan
)pan

direalisasikan di Desa Pakisan,
Kubutambahan.in- Kubutambahan.

-'sa Sebenarnya, masYarakat
4al di desd tbrsebut sangqtt mepr'
ndi butuhkan pemasang{n PiPa
.an air bersih dari resertoar lre
ket rumahrrumah Pendudrtk. Atas

tond;slrit. ninas PU mqnjawab
kebut{tilan masyarakat itu

n
l-

.n

denga galokasikan paket
pekerjf4[r pemasang{n pipa
air be$i[ itu dengan pum{er
pembidvdan dari Dana iAlokasi
iftusuh doen. Prose! ten{er

an
ran
eIa
\n-
11)

Khusuh |{DAK). Prose$ t€n+er
dilakr,l[<fin sejak aw{l-av}al
tahun,l $amun selamq proges
tenderii{[r. rekanan ti{ak {da
yanC 4ehCajukan pen{war{n-
nya. Balrkan,- ketikq -pa\et
pekerj4ailmya dilelang 

1 

dengan
mekanfi$foe penunju]{n lailg-
sung (P[), ternyata rpkanan
tidak #4 yang berminpt. Afas
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Tahun

di Buleleng taliun in
direalisasikan. Hal ini

garan yang tinggal dua bulan
saja efektif, akhirnya Dinas
PU memutuskan menender-
kan ulang paket pekerjaan
pemasangan pipa air bersih
itu tahun anggaran 20tr6 men-
datang. "IJLP sudah mengem-
balikan berkasnya. Karena
itu mau tidak mau
harus fitunda tahun
katanlra. (kmb38)
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Kasus "D

Praptini Bar
b"op.""" (Bali Post) - ppngar

Kasus dugaan korupsi da- phda P
Iampengerjaan 16itemproyek bpka4r
di Institut Hindu Dharma ada itu
Negeri (IHDIII) Denpasar se- gfnca]o
dang berlanjut. Selasa (3/11) bdntuk
lalu, jaksa penuntut umum khta Pr
(JPLD Gede Arthana, Junaedi 4enujr
dkk. menghadi.rkan tiga saksi Bhli.
untuk terdakwa pejabat pem- I Sebt
buat komitmen (PPK) pada khrsah
Biro Administrasi Umum p|trg^!
di IHDN Denpasar I Ketut nfpsi r

Sukarsana, S.Ag. Saksi yang nj'ata$
dihadirkan adalah terpidana ith se$
Putu Indra Maritin, Nyoman flmit[
Suweca dan saksi Ketut Se- gfdaar
dana Yoga fHDN

Yang menarik kesaksian n,lgara
Indra Maritim. Dalam sidang Dijelas
yang dipimpin Dewa Suar- waan,
dhita dengan hakim anggota PPK dr
Wayan Sukanila dan Sumali uinud
itu, Indra kembali menyebut b{rsa4r
nama Dr. Praptini. Salah sa- I\.{ade fl
tunyayangdiutarakandalam Phtu I:
kesaksiannyaadalahPraptini S{rdia$r
sempat ngomong pada ter- (flerkdr
dakwa, "Jika buka-bukaan di tllah r
kejaksaan, saya habisi kamu". nj'uru|
Terdakwa yang didampingi s{rta f
kuasa hukumnya, Made Su- 2Q11, $r

ardika Adnyana, membenar- t{ah n

kan keterangan saksi. y4ngm
Namun, Praptini yang a{au qr

dimintai konfirmasi saat ter- rdsi yf
jadi pelimpahan tahap II k{uanp
kasus dugaan korupsi dana 'Disp
punia, Kamis (7/11), mem- IHDNIT
bantah pernah melakukan an dadr

'IHDNPunia'

hM
a

eng ncam
n dan penekanan
ntuk tidak buka-
ejaksaan. "Tidak
lk ada saya men-
ngancam dalam
Itu tidak benar,"

Li sambil berjalan
il tahanan Kejati

an, tahun 20[1

miliar untuk menunjang
progra idikan dan ren-
ovasi , sebagaimana

am revisi ke-3

Rencan Kementerian
dan (RKK-KL) dan
lembar yang dibagi

proyek. Un-
tuk m
Prof. ib

m bentuk pokja
lah orang di-

1Un
da

ian
rpa)
01
01
Ke

16imenjadi
la

rJU

n
Pra ni.

umpulkan di

rya, I Ketut Su-
Ag. diajukan ke
atas dugaan ko-
lDN. Jaksa me-
rdakwa yang saat
Pejabat Pembuat.
PPK) dalam pen-
item proyek di
rasar merugikan
ga Rp 4.8 miliar.
lalan.r surat dak-
Lrsana menjabat
iiro Administrasi
DNDenpasar. Dia
na dengan Prof. I
Dr. Praptini, Ni
Maritin, Wayan
r Nyoman Sueca
r sudah diputus)
iukan atau me-
rkukan dan tunrt
ukan pada tqhyn
melawan hulrlm
ukan perbu{t{n
rkaya diri se$diri
lain, atau kg$o-
apat merugrkan
)g,ata.

a
Putu M nt
pokja f ik

.a
Pr

n

kamp
ketua

lainny
kemud

ditunjuk Gede
sebagai ketua
ntuk renovasi

dan Putu Mudiarta
nfisik seperti

n t pendidikan
nunjukan itu
lilaporkan ke

KPA P itib. Namun
seiring Serj{lanan, terjadi
penyim$angfn hingga neg-
ara dinJgikafr. "Bahwa per-
buatan lterdhkwa bersama
Praptinil, Prdf. ltitib, Sueca,
Indra Mhritiil, Sudiasa, telah
merugilan keuangan negara
sebesar Rp 4.820.820.675, se-
bagaimana perhitungan au-Ln, tahun 20[1

patkan tampa$r-
'bersumber d{ri

dit ahli BPKP," sebut jaksa,
kala itu,lftrab37)

tertua
daftar i

Prapti:
lelang.
panggr,
ruanga

Edisi : S4b

sebesar Rp 24,389

laborato-
rium

APBN

vember
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Kasus SPIRU Fiktif

lmpaknya bergerak cepat flalam penanganan
PPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif

ke Penga$Flan Tipikor

DenpasLr

bu (28/10) lalu, kini kasus dengan 14 tersafigka
Denpasar. Meski demikian, 14 tersangka
da Gianyar ini masih ditahan di Rutan

Tip[kor," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya,

setglah sempat beberapa kali
ditlrnda, 14 tersangka dalam
kasus SPPD (Surat Perintah
Peljalanan Dinas) fiktif dil-
imdahkan ke Kejaksaan Negeri
(Keiari) Gianyar, Rabu (28/10).
Sadt pelimpahan tahap dua
itu, ke-tr4 tefsangka yang dulu
bertugas di Dispenda Gianyar,
larlgsung ditahan di Rutan
Kelas 28 Gianyar. (kmb35)

kannya, darilpelimpa-
ebut, 14 tersangka
u menjadi legawai

a Gianyar itu kini
sebagai iahfi{an ha-
dila; Tipik4lr lNegeri

nan mereta masih
Kelas 28 Gianyar,
atusnya kini bukan
nan jaksa penuntut
lainkan sudah bersta-
n hakim P$rgadilan

Gianyar (Bali Post) - I I

Kejaksaan Negeri (Kejari) Giany[Lrl
kasus korupsi. Seperti kasus koruplsil
yang baru memasuki tahap dua padf' n
itu sudah dilimpahkan ke Pengadilafrr 1

yang merupakan mantan pegawai Hi
Kelas 28 Gianyar

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Dikl trr
Kejaksaan Negeri Gianyar, r."" fl ".Herdian Rahadi, mengatakan ;;;g ;;pasca_pelimpahan tahap dua dan fi l-i"[ 

",penahanan 14 tersangka itu. U"rrtu[,.,*
jajarannya memang bergerak kim P'[nt
tepat untuk melengkapi kasus uenla[ a]

SPPD fiktif tersebut. "Empat .. 
-rer iI

belas tersangka ini ada dalam SI Ku[r!
satu berkas kasus korupsi, dan i"Tti, i:
berkas itu sudah kami lengkapi umum j u,
dan sudah dilimpahkan pada tus talflar
Rabu 4 November ke Pengadi- I

lan Tipikor Negeri DenPasar," :

beberny'a.

: Sdbr, 7 lb\fan[cf 2{X
,3 L_
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Pajak Galian C ,t.

';-'-- '-- : :--4. Rn ntluencalnva Polcla ltslr menert- _'(.:'
ibkan galian C Mong di lhrar- i
gasemt€mFtabedampakpada :

menga.kui uoala Denertiban itu ltl'
lerimUas cuinip Uesar terhadap JTU;
pendapatalrealisasipaiakealian . l'
C. Sejik penertiban sixira rrara- 9Fl
ton seLama hamoir dua oekan uEr€BU

sv$l?rl.olen petueas rolcta ttau llu. dUia- ^.-.^_.

b}*"'i.."""''.1ffi"*#; l"PoIFn
tak ben xrasi hrnegai.pzrt t'*i 1lY.l:
Disinesrure bahwi vans ditert-
ibkan iru idahn vine-b,'dons. s!'tEp pe
:"i:: :t :i: 1::- ;,-.": tirrkan rlsehinssa seharusnya tak ber-
p"ne;fi brhadap pendapatan, nrpnoa... ^ , _ pokok
Nensa-rr 'lova tak membenKan :. i sehap I
lawaDzul lPlzts,

aear cumlJltra segera lItengurus;;;itil;irhft;;i;h l:d-q,":
bodong tetap dikenakan pajak. f::'
Cara-gara tak tercapai pada Ferud'

pemrmnan pendapatan galian
C. Realisasi pajal galian C pada
trin'ulan III tahun ini gagrl me
menuhi target. Pada triwulan
III ditargetkan Rp 62 miliar,
sementaxl pendapatan sampai
triwulan III hanya sampai Rp
57 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Karangasem. Nengah
Toya. Jumat (6/11) kemarin.

tudilt"I;'dh";"t*" t:|1:
C di Karansasem baik vane ''::'

r Intru(
benzrn Eaupun bodong trarap. ;.,,^_,.

Apa.hah ini artinya selana rni
ga.Lan C h dong nasih clikenal<an
pajal. Lejuga ta} menampiknya.
Namun, disinggungbahwa galian
C bodong kena pajal pemerintah
sempat jadi temuan BPK, ia
justru membantahnya. lTidak
ada itu jadi ternuan. Temuan
BPK itu $al yang tak berizh. (u

51r.qtli?":clr-T-"n1rf ,.

rebek Polda

at:rn pajal gatihn
terealGasi s4suai
tak tertapar palta
hal ini ber hbas

r *lf as
L sistem
ini men

wajib

r yang men-
r pajal lyang
paja.k, lakal
' 
faktur Fdak

poran wajib pajak
nanti .rkan keLiha-
" tegasnya. Sesuai

agal Penuhi Target
L mengaku c{r}[rp
,al. dua triutrlfn
baik triwulh4 I
it:rn pajal galihn
CerealGasi sesuai

taq€t sdc4ra
setalum.

lagr dari nilai

perE€lo-

di
D rNdmor

Pajak Daerah).
galian C

pmduksrnya,
kewajib{uya
Namut dnhrk

galidn C

penda me4atok

harga Rp 70 ribu per meter
kubik. Krlau pengelola galian
C menjualnya di bawah harga
Itu, maka paja} yang dikena-
kan tetap mcmatok harga Rp
70 ribu. N:rmun, kalau pen-
gelola galian C bisa menjual
lebih tinggi dari harga yang
dipatok. mata pajat yang dike-
nakan sebesar 25 persen daii
nilai jualnya. Khususnya un"
tuk galian q, nantinya proses
perizinFn tidak lagi dilakukan
di Karanga$em, melainlan di
Pemprov Ba-li. Arahan itu men-
gacu pada terbitnya UU 23 Ta-
hun 2014 tentang pemerintah
dacrah. Tapi, hasil pajaknya
tetap Da$uk ke Kabupaten

Karansasem Saat ini' Proses
ini ma{h dr rlarn tahaP transisi
(kmb31)
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eklamasi (menguruk
Namun. investobbod,
pihak penegak hu

Hal itu dipertanypkan

ar)
rat

kemarin di Karang{sem. I
menyatakan salut penga
polisian di Gi

tanpa izin di kabupaten
itu. Namun, di Karanga
sebaliknfa.'Meski

lingkungan lestari
tdn, ju.stm usaha galian C i
tetap a4an. Buhk4L

Pasek juga memperta
kan, ke mana uang jami;r
reklamasi sejak dulu. Di mrh nr
sejak lama tiap pencari 

fzi

reklamadi

o

ran
itindak
tunyakan
stor

tanpa
;lil
fttap berop(ras{
D setelah hhbid

drng jawab rlner..l
ada gali
u berta

bangan mbahayakan itu.
man tak ditindak

i Karangasem, inves-
bkan menaruh uang
eklamasi atau pena-1

iunsan bekas e4lian.l

itujustru

galian C
tor di'
jaminan
taan an bekas g4lian.l

isudah ada luangJNamun,:
jaminan, galian dlting--l

ya, tidakljugalgalkan
pihak b Karang{seml

reurukan shlianl

Ini perlu diketahui masyarakat.
Soalnya. pascapenggalian tak
pernah ada pengurukan lahan
bekas galian C," katanya.

Menurut Pasek, kalau inves-
tor pascamenggali meninggal-
kan Iubang menganga bekas

I

itu

Edisi :
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Afuf*^ - --

galian C, mestinya mereka iri:i:,,i,:ili*,,,,::

ditangkap penegak hukum.,,tr.f,i:i.i$.a:.,,
Hal itu demi ketertiban, seh- - ,

ingga nantinya bekas galian 
i

C di Karangasem tak seperti l

kawasan bekas galian C Gu-
naksa Klungkung yang tinggal
kubangan berawa.

Sementara, pendataan
Bagian Ekonomi Setda Karan-
gasem sejak 2014 samPai kini,
izin galian C hanya diter-
bitkan untuk di Kecamatan
Bebandem dan Kubu. Dari
izin yang diterbitkan Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu G<P2T) Karangasem
sebanyak 36 buah. Dua di
wilayah Bebandem atas nama
Nengah Birit dan IGNI Tusan. -aTi

dan iisanya di Kubu. Namun
dari pantauan galian Q ada {i
Rendang, di Kecamatan Seldt
terutama di Desa Sebpdi dafir
masih,banyak juga tatpa iaih
di Kubu. Dari Perda RTR$fP,
wilayah Kecamatan SQlat dan
Rendang bukan loka$i pena4-
bangan, apalagi lokab[ galian
C. Namun ternyata Pdda ket-
inggian di atas 500 meter di
atiJ permulaan laut banyak Yak Ya

galian C. Wilayah dengan ket- persen

,rii::!;

dan mfnger{irtg di wilayah de-
dan disa ikan Perbekel

dekat Bebanflem Gede Partadana.
ung. Kini, rga

hu-
air

rftls

Dia m(mperkirakan m enurun-
nya depit air bahkan 20 pe_rsenberkura

peresa sudah irnensering, karena ban-
air yaknY{ Peqlebangan, hutal di"G"nirle 

Agltng kerap terbakar
dan bfnyaknya galian C di
hulu yakni di kaki dan lereng

ry" .(013)

2

Bali Posvgik

pasir golian
Beband.em.
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