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Iadi Terdahua SPPD Fikrl[
14 PNS Gianyar Diadili

dari 14 PNS Pemkab Gianyar yang didominasi perempuan menangis seusaijalanisidang r i Pengadilan Tipikor, Rabu (18t/

DENPASA& NusaBali
Sebanyak 14 Pegawai neg-

eri sipil [PNS) tingkup Pernkab
Gianyar m€nlalani Persidangan
perdana di Pengadilan TiPikor
benpasar, Rabu [18/11), selaku
terdilnara kasus dugaan koruPsi
RD 90 iuta melalui Surat Perintah
Piri"lin"n Dinas ISPPD) Fiktif.
Persidangan Perdana dengan
agenda pembacaan surat dal(-

r,,r'aan kemarin hanYa berlang-
suns 30 meni! sejak Puhi 14'00

Wid trlngga r+.SOWta
M ereka diseret ke Pengadlran

selaku terdakwa kasus SPPD

Fiktif ini masing-masing Sang
Ayu Made lka Kencana Dewi
fStaf Gmat Tatnpdksiringl, Ni
Ketut Iuniantari fstaf Dinas Per-
hubunsan Giatrvar), Ni Ketut
Suniaraiati (Staf Bagian Hukum
Pemkab GianyarJ, Ni Made AYr.r

Purniasih (Staf Pemkab Gianyar),
AA lstri Asuns Y unariawati [Staf
Camat Giinyir'), Ni WaYan Su-

ciasih IPNS Pemkab GianyarJ,
Dewa Made Prrtra fSekretaris
Camat Tampaksiring), I Ketut
Ritama (Kepala Seki Ketentera-

man dan Ketertibar Kecamatan
Ubud), I Ketut Puja (Staf Camat
Tegallalang), I M.r le Darmaja
tstaf Gmat GianyJ J, I KQmang
Vastara (Staf cam.r cianyar), I
Made Wirawan (P: S Dispenda
Gianyarl. lNvom n Sulandra
fstaf'camat Ubud) dan I Made
SuDarta fstaf Disper da Gianyar].'oari i4 terdakr,' r SPPD Fiktif
ini, salah satunya b,'lum didam-
pingi kuasa hukulr yakni Sang

Avu Made lka K"n. na Dewi Se-

dangkan para terd kwa lainnYa
sud;h m-enialani 1 ersidangan
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landra, Ni Wa),an Suciasih NtKetut
suntawad, Ni Made Ayu pumiasih,

ffiJ:tlA$ns 
Yuniariwati, dan r

^. 
Sidarig perdana kasus SppD

nKnr tlngkup pemkab Gianvar di
Pengadilan Tipikor Denpasarl Rabu
Kemann, dipimpin Ketua Marelis
Hakim Dewa Gede Suardita. Se-
oangl(an sd rat dakwaan dibacakan
laka Penuntut Umum (JpU) Hari
)oemDo.

Da-lam dakwaan yans diba-
calGn JPU Hari SoetoDo di hadaDan
majelis hakim, disebutkan kaius
SPPD Filftif ini berawal saat Dinas
Pendapatan Daerah [Dispenda)
uranydr mengadakan studv band-
ing ke Dispenda Kota Dep6k lawa
Barat 29-31 Oktober 2012. Studv
banding kala itu menggunakair
anggaran APBD Cianyar se-besar RD
94.900.000 atau RD94.9 iuta.
, - 

Pada 29 Okobir 20i2, emDat
(aJ terdakwa,"itu I Ketut Ribma.
Dewa Made Puha. Sang Ayu Madi
I(a Kencana Dewi, dan Ni Ketut
,untantari langsung beranglatdari
nanoara lntemasional Ngurah Rai
l uoan lKecanutan Kuta, Badunel
menuju Bandara Soekarno HatG
!.engkar€ng fTangeran& Banten).
Merexa Derempat berangkat menp-
gunakan travel Timbul Bua;a
Abadi. Nah, dari Bandara Soekamo
Hatta, merekalangsung terbang ke
bangKoK I hailand,

Sedangkan lr) staf DisDenda
Uianyar lainnya, berangkat iecara
erplsah menuju lakarta helalui
penerDangan rute jlandara Intema_
sronal Ngurah Rai . Bandara Inter-
nasional Soekamo Hatta. Berbeda
dengan 4 terdakw,r lainnya, 10 staf
yang lt<ut terseret sebagai terdakwa
mt tanBsung menuiu pura Gununs
salak di Bogor, Jawa Barat untu[
persembahyangar L begiru hba dl
uandara Soekamo Hatr,

^^.K€esokan 
harinya, 30 0kober

zulz, rombongar) l0 terdakwa
ml qtantar travel menuiu lbntor
Drspenda-Kota Del,ok untuk men_
carl tandatangar.L dan stemDel
surat peialanan dinas. ',Saat itu.
hanya terdakwa Ketur puia dan
Made Darmaja sala yang masuk
ke mangan Kantor Dispenda KoU
DepoK sedangka n I terdakwa yans
lain.menunggu di uar,, lelai;pJ
nan 5oetopo.

S€telah menda! atkan stemDel
dan tandatangan ,lj Kantor D'is-
penda Kota Depok, l0 terdakwa
Ini kembali ke lakatta, lalu nereka
jalan.jalan ke Pasaf Manpga Dua.
Selanjutnya, 3 1 oldober 20?, rom-
trongan 10 terdaklva ini menuju
banaara soekarno Hatta Cenek_
areng untuk pulang ke Cia nya r. Nifr,
ol.rJandara Soelcmmo Hatta, me_
reKa bertemu 4 ter(lakwa lainnva
yang baru pulang d,rri melancong
ke AangkoK Thailand.

, "Selanjutnya, 14 terdakwa ini
oersama-sama terbang ke Bandara

Ngurah Rai Tuban. Nlerekaterbang
ke Bali petang sekiLrr pukul 18.45
Wira, denga n menpgr rnakan oeswat
Garuda GA 425, -lanjut lpU Hari
Soetopo.

Akibat perbuataD 14 terdakwa
yang notabene PNS dj Dispenda
Gianyar ini, negara dirugikan Rp
94,9 iutd, sesuai derrgan perhitun
gan BPI{P Wilayah Bali. Para rer-
dakwa dijerat Pasal 2 dan Pasal 3
lJndang-undang Nornor 31 Tahun
1999 tentang Pembcrantasan Tin-
dak Pidana Korupsl vanq telah di-
ubah dengan UU i\orror70 Tahun
2001 tentang perubahan atas [JU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
KorupsiJo Pasal55 ayat 1 KUHP.

Usai pembacaan dakwaan

oleh iPU di Pengad
Denpasar, Rabu kf
dakwa Ketut Ritam
Made Putra men\
haknya tidak akai
eksepsi [keberata]
waan iaksa). Sebi
terdakwa .lainnya l
akan melakukan ek
sidangberikutnya, R
depan.

Sementara itu, rl

saBali seusai sidal
Rabu kemarin, advt'
Permana selaku kr.
bagi 10 terdakwE, mf
haknya akan mengajr
Selain itu, pihaloya jL

majelis hakim untu

perkaE ini.
Menunrt Hidayat

perkdb dipecah, 
-ata.

gan karena bobot p(
kiiennya berbeda di
perbuatan 4 terdakwa
jalan-jalan ke Bangko
kami minta Derkara I

sai4" tandas Hidayat
Ke-10 ldien Pirm;r

Pemkab Gianvar van!
bagai terdak;a I{aSu.
dimakud, masinp-mi
Puja, I Made Dailai,
Yastra, I Made Wiraw;r
Sulandra, Ni Wayan ,

KetutSuniawati, Ni Mil
niasih, AA lstri Asune '

dan I Made Suparta. 
-

Seluruh 14PNSPenr
yang terseret sebagr
SPPD Fiktifini 6ebetr-rnr r

kan ke sel tahanan Rul
Rabu, 28 Oktober 201 5
16.20 Wita. Belasarl
didominasi peremDuaJ
setelah lebih dulu menj.
iksaan administrasi d;r r

di Kantor Kejakaan Ne,
GianFr.

Para PNS tersangk.
ini dibawa dari Kei ti
tiba di Kejaricianyar,
sekitar pukul 11.00 \{
tiba, mereka langsun!
pemeriksaan admini
kesehatan. ke-14 PNS
SPPD fiktif ini didanr
pengacara.6 rez

lan Tipikor
rnarin, ter-
, dan Dewa
ltakan pi-
melakukan
atas dak-

liknya, 12
renyatakan
epsi dalam
tbu (25/ 17)

itemui Nu-
g perdana,
<at Hidayat
asa hukum
lgatakan pi-
kan eksepsi.
ga meminta
i memecah

usuan agar
pertimban-
rbuatan 10
ngan bobot
ainnyayang
. "Makanya,
ya dipecah

m dari PNS
terseret se-
SPPD Fikif
iing I Ketut
, I Komang
r,l Nyoman
;uciasih, Ni
le A',u Pur-
'uniariwati,

cb Gianyar
terdakwa

}?diieblos-
rn Gianlar,
sore pukul
PNS yang
iniditahan
aru F,emer-
kesehatan
eri(Kejari)

SPPD fiKtif
]ali hingga
labu siang
ita. Begitu
menjalani
trasi dan
tersangka
pingi tiga
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Siapkan Peralihan ke Provinsi

Pemkab Tiadakan furggaran Fisik
SMAdanSMK

NEGARA, N usa Bali
Sesuai dengan Peraturan

Peme rinta h [PPJ Nomor 23
tahun 2 014 tentang Pemerin-
tah Daerah, dalam hal penge-
lolaan SMA dan SMK di tingkat
Pemerintah Kabupaten/Kota
akan diambil alih Pemerintah
Provinsi per lanuari 2 017.
Terkait \aturan tersebut,
Pemkab Jembrana persiapkan
meniadakan anggaran bersifat
fisik bagi SMA dan SMK dalam
Rancangan APBD Je mbrana
tahun 2 016.

Menurut Bupati Jembrana
I Putu Artha, secara umum
dalam R-AP B D 201,6 yang
sudah menembus angka Rp 1

triliun lebih, tetap diutamakan
anggaran untuk memberikan
kesejahteraan ma syara kat,
salah satunya di bidang pendi-
dikan. Anggaran diplot hampir
38 persen untuk pendidi-
kan, sudah melebihi intruksi
Pemerintah Pusat yang me-
minta minimal 20 persen dari
total anggaran di daerah.

Namun dari angga.ran pen-
didikan di R-APBD 2016 itu,
sudah tidak lagi dipasang
segala anggaran bersifat fisik
untuk seluruh SMA dan SMK.
Ini tidak lain untuk mem-
fokuskan proses penyerahan
kepada Pemprov Bali pada
tahun 2 016.

fisik bagi SMA dan SMK di
R-APBD 2016. Sementara ang-
garan untuk masalah m utu,
seperti pelatihan kepada guru
ataupun kegiatan lomba-lom-
ba bagi siswa, tetap dianggar-
kan sama seperti sebelumnya.
"YanI tidak lag i pokoknya
be ris ifa t fis ik dan berka ita n
dengan aset SMA dan SMK.
Baik perbaikan gedung, apa-
lagi pembangunan serta fasili-
tas penunjang di dalamnya.
Karena tahun 2016 kami fokus
proses untuk penyerahan SMA
dan SMK ini yang sudah ada
serah terima di bulan Oktober
2O1,6, d,an sudah berjalan di
Provinsi per lanuari 2017 ,"

_.,"Kalau.yang la in, SMp. SD,
.rN, mastn tetap jalan. Lebih
banyak iuga memprioritaska n
i K Negeri. TK paud vans ada
di desa/kelurahan, k'amiiuga
rencana serah ka n la n gsu ig
ol,mastng-masing desa/kelu_
ranan, dengan transfer dana
yang lugg lebih banyak kami
rra nste r ke desa/kelurahan.,
kataBupati Artha didampinei
5etda ,embrana, Gede G unaJ_
lI1:_r."rt9 seju mlah Ke pa laJ[ru Jembrana.

Terpisah, Kabid Dimen Di-
nas D ikporaparbud lem Lrra na,
Dewa Pu tu Wardana Astawa
membenarkan meniadakan
penganggaran yang bersifat

katanya.
Selain meniadakan pen-

ganggaran yang berkaitan
oengan aset, pihaknya telah
mengintruksikan p en iadaa n
mu tasi personal dalam SMA
dan SMK. langan sampai ada
ya ng dimutasi keluar SMA
dan SMK, ba ik ke tinekat SMp
maupu n SD,

"Kalau mutasi masih antara
SMA dan SMK tidak meniadi
masalah. Ini kami tekanlian,
karena untuk data khusus
personal baik guru dan pesa_
wai (SMA/SMKI ini. 6utin
Maret 2016 sudah harus final,
xarena m-utaipersiapan gaji di
provtnst, tam bahnya. 6 ode

" Lq'{'lS,lX t{omtar bl,
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Dana Bencana Rp l0luta
TABANAN, NusaBali

Kepala BPBD Tabanan. Gus-ti Ngurah Sucita me nyebut
Tabanan masih rawa n ben-
cana, terlebih telah memasuki
musim huian. BpBD meneim_
bau masyarakat untuk was[ada
Dencana, teru ta ma yang ting_
gar ot daerah rawan longsor,
Dalam pemetaan BPPO, lima
kecamatan rawan bencana
alam yakni Baturiti, pupuan.
Selemadeg Timur, Selemidec,
dan Selemadeg Barat.

Dikatakan, bencana alam
yang menghantui lima keca-
matan itu_yaknl tanah longsor
nlngga pohon tumbanA. Sucita
mengimbau masyarakat, saat
musim hujan agar tak bekeria
ol sawah ataupun berteduh di
bawah pohon. Sebab bekeria
di sawah bisa jadi korban petir.
pun berteduh di bawah pbhon
bisa terancam pohon tumba ng.
"Kami imbau masya rakat untuk
selalu hatl-hati dan waspada
saat musim hujan," tandas Su-,
cita, Babu (18/111,

Dikatakan, BPPD Tabanan
mengelola dana untuk ban-
tuan bencana Rp 1,5 miliar,
Mantan Sekreiaris Camat Mar-
ga ini menerangkan hingga
bulan Oktober 2O t S, Oin'a
yang tersisa hanya Rp 10
juta untut( dana bantuan so_
sial bagi kelompok masyara-
kat yang mengalami bencana
alam, Sedangkan untuk yang
bantuan individu masih sisa
Rp 153.500.000.

Dijelaskan anggaran bencana
yang bersumber dari APBD

mencapai Rp 1,5 miliar. Ang_
garan itu dipecah menjadi du1
pos anggaran yakni bantuan
kepada kelompok masyarakat
oerupa tastlitas umum seperti
pura dan tempat umum, diang_
garkan Rp 1 miliar. Sedanekan
bantuan kepada keluarqa itau
individu sebanyak Rp 500 juta.
Dana bantuan untuk kelompok

masyarakat saat ini tersisa Rp
10 juta. Kami telah salurkan
dana bantuan sebesar Rp 990
juta. Sedangkan untuk bairtuan
pribadi dan individu dari vans
kita anggarkan Rp 500 juta, teri
salurkan Rp 346.500.000 dan
sisa Rp 153.500.000," terans
Sucita.

Terkait sisa dana untuk ke-
lompok hanya Rp 10 juta, BppD
mensiasatinya dengan menga-
Ju t(a n proposal ke Gubernur
Bali. Terkait dana vans sudah
tera Iisasi pihakny5 mEnielas-
kan untuk bantuan kepada ke-
lompok masyara kat teigantung
U ngkat kerusakan. Kategori
ringan dapat bantuan Rp 300
ribu hrngga 15 juta, keru;akan
sedang Rp 15 juta hingga Rp 50
,uta, l(erusakan berat Rp 50 iuta
hingga Rp 100 juta,

Diterangkan, menentukan
kategori kerusakan B ppD
melakukan kajia n di lapangan.
Ditambahkan, untuk bantuan
pribadi atau individu juga ada
kategori ringan, sedang, dan be-
rat. Katagori ringan Rp 500 ribu
hingga Rp 10 juta, kerusakan
sedang Rp 10 juta hingga Rp 15
,ura, oan Rerusakan berat Rp 1S
juta hingga Rp 25 juta.6 k21
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Dituntut 7,5 Tahun
t Kasus Mark Up Pengadaan Lahan Kantor Bp3TKl Den

Komitmen), Prio
AdiSantosa

dituntut lebih
tinggi, yakniS

tahun.

DENPASAR, NusaBali
Dua terdakwa dugaan ko-

rupsi mark up pengadaan
lahan untuk kantor BP3TKI
IBadan Pelayanan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesial Denpasar dituntut
hukuman tinggi dalam sidang
Lli Pengadilan Tipikor Den-
pasar, Rabu [18/11). Untuk
nantan Kepala BP3TKI Den-
pasar, Wayan Pageh dituntut
7,5 tahun penjara, sedangkan
anak buahnya yang menjabat
PPK (Pejabat Pembuat Komit-
men), Prio Adi Santosa ditun-
tut hukuman Blahun.

Dalam amar tuntutan yang
dibacakan laksa Penu ntui
Umum (JPU) Nyoman Sulitra
dkk di hadapan maielis ha.
kim pimpinan Edwaid Harris
Sinaga menyatakan kedua ter-
dakwa yang disidang terpisah,
yaitu Pageh dan Prio terbukti
bersalah sesuai pasal 2 ayat
(l) UU No 3l tahun 1999 vine
telah disempurnakan rnenladi
UU No 20 tahun 2001tentans
Pemberantasan Tipikor lo
pasal 55 ayar (1) ke i KUHp

Setelah mempertimbangkan
hal memberatkan dan merin-
gankan, kedua terdakwa dituntut
hukuman berbeda. Untuk Pageh,
JPU menuntut dengan hukuman
7,5 tahun penjara ditambah
denda Rp 200 juta subside 3
bulan kurungan, "Dan membayar
uangpenggantiRp 200 iuta den-
gan ketentuan jika tidak mampu
membayar satu bulan setelah
putusan berkekuatan hukum
tetap maka harta bendanya akan
dileiangda jika tidak mencukupi
akan diganti dengan pidana pen,
jara selama 4 tahun," jelas IPU
dalam tuntutan;

Sementara untuk terdakwa
P o,lPU menuntuthukuman B

tahun penjara ditambah denda
Rp 200 juta subsider 3 bulan
kurungan.

Selta ditambah uang Deng-
Banti Rp 450 luta denlan ki-
tentuan jika tidak mampu
membayar satu bulan setelah
putusan berkekuatan hukum
tetap maka harta bendanva
akari dilelang da tika tidlk
mencukupi akan diganti den-
gan ptdana penjara selama 4
tahun enam bulan (4,5 tahun),

Usai pembacaan tuntutan,
kedua teidakwa melalui kua-
sa hukumnya langsung me-
nyatakan akan melakukan ple-

doi [pembelaan] dalam sidanq
berikutnya yang diiadwalkan
dua pekan mendatang. "lhmi
mohon waktu dua minggu un-
tuk menyiapkan pledoi," ujar
kuasa hukum kedua terdakwa
yang diamini maielis hakim.

Dalam tuntutan terunqkap
kasus ini berawaldari oemtari-
gunan gedung BP3TKI Bali di
Jalan Danau Tempe, DenDasar
pada 2013 lalu. balam oem-
bangunan tersebut, terd;kwa
I Wayan Pageh menjabat seb-
agai Kepala BP3TKI Bali iuga
meniadi KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran] dan prio sebasai
Kabag TU yang juga meniabat
sebagai PPK dalam proyek ini.

Saat itu, Pageh'mimbeli
tanah seluas 4,5 are di lalan
Danau Tempe 29, DenDasar
milik I Nyoman Gede piram-
artha. Namun penqadaan lahan
tersebut tidali mdlalui nroses
sehingga tidak mem'enuhi
syarat. Pasalnya, Pageh dan
Pno serta panitia pengaadaan
trdak mempertimbangan harsa
dari BPN DenDasar. - -

Selain itu,'dokumen Den_
gadaan dibuat secara formilitas
dan tanpa penetapan harga
perklraan sendiri. Panitia iusa
tidak melakukan penunjikin
pen),€dia barang dan melalc.lkan
markup harga dari Rp4,S miliar
menjadiRp 6,7 milian Akibabva
negara dirugikan hinggaRp i,2
m lar, Dan_uangkorupsi Rp 2,2
ml ar hasll mark up tersebut.
Rp 200 juta masuk i<e kantons
Pageh, Rp 450 juta ke kantoni
Prio dan Rp 1,5 miliar mengalii
ke WahJru Matondang alias Do-
dikyang merupakan staf khusus
Kepala BNPTKI Jakarta, lumhur
Hidalat yang hingga kini belum
tersentuh. 6 rez

Anak buahnya
Pageh yang

menjabat PPK
(Pejabat Pembuat
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. NUSAEALI/HENDBA
MANTAN Rehor IHDN Denpasar, Prof Dr I Made Titib disalami seorang rekannya usai bersaksi dalam kasus dugaan

' korupsi di IHDN dengan terdakwa mantan anak buahnya, I Ketut Sukarsana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (,|871 1 ).

Kasus Dugaan Korupsi IHDN Denpasarli,vvr. r\v, "t:. .. .vt r lJ\/t t}r,(,trJ(,t,,V

Iadi Saksi, ProfTitib Ngaku
TidakTahu SoalTender

T
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Giliran Proyek RSUD Bangli Disidak

Dewan Soroti Waktu Mepet
dan Pengeriaan Gedung

BANGLI, NusaBali
Setelah melakukan sidak

proyek pembanguan gedung
Puskesmas I TJmbu[u dai
proyek jalan penghubung Ban-
jar Selati-Binlar tang[ahan
Talangjiwa, beberapa wakiu lalu,
jajaran Dewan Bangli kembali
turun. Kini awakkomisi III DpRD
Bangli, kembali menggelar sidak
dengan menyasar pembangunan
gedung Rawat Inap di RSUD Ban-
gli, Rabu (78/71) pagi.

Sidak dipimpin langsung Ket-
ua Komisi IIl, Nengah Madya
Yani, anggotanya I Wayan Sub-
agan dan beberapa awak in-
stansi terkait lainnya. Setelah
melakukan pengecelian, mereka
langsung mengkritisi soal rent-
ang waktu pengerjaan proyek
tersebut sangat singkat.

Ketua Komisi III, I Negah
Madya Yani, ditemui di sela-iela
sidak, pihaknya sangat terke-
jut setelah mengetahui kalau
pengerjaan proyek tersebut,
hanya memakan waktu selama
75 hari.'"Masak membansun
gedung dengan kontruksi b1n-
gunan berlantai dua, waktunva
kurang dari tiga bulan," tanyanya,
didampingi I Wayan Subagan dan
anggota Komisi III lainnya.

Pihaknya melihat masih le-
mahnya perencanaan, pasalnya
proyek ini adalah masuk dalam
kegitan Induk namun malah
dikerjakan di perubahan. "Se-
harusnya bukan waktu yang
menyesuaikan pekerjaan, namun
pekerjaan yang menyesuaikan
waktu," sindirnya. Untuk itu,
pihaknya berharap agar penga-
wasan terus dilakukan.

Setelah mengkritisi mepet-
nya waktu pengerjaan, poli-

KOMISI lll DPRD Eiangti sidak di RSUD Bangti, Rabu (18/11).

tisi dari Gerindra tersebut, juga
- mengecek bahan bangunan,

setelah melihat dari dekatproses
pengerjaan bangunan. Kata dia,
pembangunan ruang rawap inap
ini memang terkesan aSal-asalan.
Sebab temboknya terlihat seperti
ular yang kena pukul alias ber-
gelombang.

"Seharusnya sebagai bangu-
nan yang nantinya ditujukan
untuk publik, pembangunan itu
mesti digarap dengan maksimal,"
ujarnya. Sehingga dia meminta
pada pihak rekanan agar bisa
melakukan perbaikan. Percuma
pembangunan yang menelan
dana 1 miliarlebih, namun kirali-
tasnya tidak sesuai harapari.

Kata dia, untuk bahan me-
mang kualitasnya hampir me-
madai. Meksi demikian bila
pengerjaan kurang bagus tentu
akan menimbulkan kendala pada
pembangunan lainnya. "Mer-
eka mesti melakukan perbaikan,

mengenai kelemahan yang kami
temukan," tegasnya.

Sementara, Anggota Komisi
III, I Wayan Subagan, menam-
bahkan, Kalau dilihat dari segi
kla11,rr bahan, memang sudah
cu.kup bagus. Sebab, pembuatan
aclonan pasir campur semen
telah ditakar sesuai porsinya.
"Meskipun waktu. yang tersisa
cukup mepet, kita meminta
pada pihak rekanan agar tidak
mengerjakan dengan asal-asa-
lan," pinta poUtisi dari PDIp ini.

Sementara, pihak rekanan,
Aryanto, mengaku optimis pem-
bangunan gedung tersebut bakal
kelar sesuai jadwal. Bahkan, un-
tuk mempercepat proses penger-
jaan akan dilembur dan akan
menambah tenaga kerja. "Walau
dikebut kami akan tetap menjaga
kualitas mutunya. Mudah-muda-
han tidak ada halangan, proses
pengerjaair pasti bisa selesai
lepalll+ttai akunya. 6 w
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DENPASAR" NusaBali
Mantan Rektor Institut

Hindu Dharma Negeri (IHDN)
DenpasaX, Prof Made Titib di-
hadirkandi Fengadilan Tipikor
Denpasar pada, Rabu (18/11)
sebagai saksi untuk mantan
anak buahnya I Ketut Sukar-
sana dalam kasus dugaan ko-
rupsi barang dan iasa di IHDN
Denpasar. Dalam sidang, Titib
kembali mengaku tidak tahu
menahu soal tender pengadaan
barang dan iasa karena iemua
ditangani Kepala Biro Umum,
Dr Praptini.

Dalam kesaksiannya di ha-
dapan maielis hakim pimp-
inan Wayan Sukanila, Prof
Titib menielaskan awal mula
dimulainya proyek pengadaan
barang dan jasa di IHDN Den-
pasar. Ia mengatakan IHDN
DenpaSar mendapatkan tam-
bahad dana yang bersumber
dari APBNP sebesar RD 24.389
miliar.

Anggaran ini rencananya
akan digunakan untukmenun-
jang program pendidikan dan
renovasi gedung yang dibagi
menjadi 16 item proyek. Titib
mengaku sempat mengum-
pulkan semua peiabat IHDN
termasuk terdakwa Sukarsana
yang ditun.iuk sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)
dalam proyek ini.

Prof Titib mengaku semua
urusan pengadaan barang dan
jasa ini diserahkan kepada
Praptini. Majelis hakim lalu
menanyakan mengapa Prof
Titib mempercayakan semua
urusan kepada anak buahnya
ini. "Karena dia sudah ber-
pengalaman di Ditien Binmas
Hindu dan sering melakukan
pengadaan barang dan jasa;'
jawabnya.

Ia juga mengaku sempat
menanyakan masalah tender
dan selalu diiawab tidak ada
masalah oleh Praptini. Prof
Titib sendiri baru mengetahui
jika dalam pengadaan barang
dan jasa tersebut tidak melalui
tender setelah menjalani sidang
sebagai terdakwa dalam kasus
yang sama. "Saya baru tahu
setelah sidang. Sebelumnya
saya hanya tahu tanda tangan
saja tapi tidak tahu proses ten-
dernya karena semua saya se-
rahkan ke Praptini," bebernya.

Bahkan dalam pemerikaan
yang dilakukan BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) dan
Dirjen tidak pernah ditemu-
kan penyimpangan dalam
pengadaan barang dan jasa
tersebut. Baru setelah BPKP

Wilayah Bali dan Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Bali turun dite-
mukan penyimpangan hingga
mengakibatkan kerugian neg-
ara Rp 3,8 miliar.

, . Meski ada kerugian negara
nrngga mllraran ruplah, na-
mun ProfTitib mengaku tidak
pernah menerima sepeserpun
uang hasil korupsi tersebut.
Malah Prof Titib mengatakan
iika Praptini yang sempat dik-
etahui menerima uang dari
rekanan, Indra Maritim, Saat
ditanya apakah terdakwa Su.
karsana juga menerima, Prof
Titib mengaku tidak tahu. "Ka-
lau PPK (terdakwa, red) saya
tidak tahu," lan jutnya.

Dalam kasus ini sudah ada
lima terpidana lainnya yang
lebih dulu disidang dan kini
putusan sudah incraht atau
berkekuatan hukum tetaD. Ke-
lima terpidan4 yaitu Profl Made
Titib (mantan rektor [HDN) yang
diganiar hukuman 2,5 tahun
peniara, Dr Praptini (mantan
Kabiro Umum dan Administrasi
IHDN) diganjar hukuman 7,5
tahun, Drs I Nyoman Suweca
[staf IHDN) diganjar hukuman
2 tahun serta dua rekanan 

'aitulr Wayan Sudiasa dan Ni Putu
Indra Martin ST yang dihukum
2 tahun penjara. 6 r€z
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R-APBD Iembrana 20L6 v,
Tamb ahkan Prioritas pariwisata

NEGAM, NusaBali
Duet kepem imp inan BuDati

fembrana I Putu Artha denean
Wakil Bupati I Made Kembins
Hartawan meracik se jumlaI
penataan lokasi wisata dalam
Rancangan Anggaran pendapa-
tan Belanja Daerah [R-ApIiDl
tahun 2016. Salah saiunya unl
tuk me\iujud kan mega iroyek
Kebun Raya Tropis lem br;na
yang digadang-gadang menjadi
satu-satunya Kebun Raya di
Bali namu n dikelola langsuns
Pemkab Jembrana.

Bupati Jemtrrana I putu Ar-
tha mengungkapkan, pada
awal masa jaba ta nnya, APBD
hanya berkisar Rp 400 miliar.
J umlah nya terui meningkat
per tahun, hinsga masuk R-
APBD 2016 bisaienembus Rp
1 triliun lebih. Masuk ke dalarir
R-APBD 2016, Bupati Artha
mengaku membuat rancangan
untuk memperbaiki serta me-
nambah sejumlah kekurangan
sesual_ program yang sudah
dllatankan selama Iima tahun
pemerintahannya,

Dikatakan, pihaknya mem-
pertimbangkan penambahan
Pendapat Asli Daerah IPAD]
yang dinilai masih stagnan dari
pajak dan parkir. Salah satu-
nya dengan memprograkarn-
kan pembangunan rest area di
masing-masing kecamatan vans
dalam-R-APBD' 2016 dirancanJ
mulai dibangun dua unit yakni
di wilayah Kelurahan Gilima-
nuk, Kecamatan Melaya, dan di
Desa Pengeragoan, Kecamatan
Pekutatan. "Nanti truk yang le-

wat, bisa juga me-
manfaatkan rest
area malam hari.
Jangan sampai
berjejer di sepin-
jang jalan lintas
protokol. Ka lau
rest area sudah
jadidengan parkir
yang refresenta-
tif, nanti kita bisa
larang, karena
kita sudah beri-
kan solusi. Tidak
hanya sekedar
melarang tanpa

kol. "Tambahan
kami juga sudah
MoU dengan LIPI
membangun Ke-
bun Raya Tropis.
5ementara di Bali
baru ada di Bedu-
gul. Nanti khusus
untuk tanaman-
ta naman besar
daerah tropis, di-
kaitkan dengan
tanaman-tana-

# r"",:"I'Jf"fl:r.::
l',"-'"1:j19,-"p? BUPAT|lPutuArrha Dan,ugaikonen-
aoa sotustnya,' demik"khas lem_katanya Rabu (18/11). brana, pohonan t *"nitin'a"n

JeqanAKan untuk wisata demulih yang mulai langka,,,Cilimanuk, setelah melaku- ramoannya.
kan penataaan sekitar serta Mewujudkan pembansunan
pemba.nguna.n patung siwa Kebun Riya vrni U".iof.,?il'Ji
aKan dltanjutkan penataan di areal iaba pura Iagatnata lem_
kawasan centrdl Teluk Gilima- brana sudah mulaitianesarkan
nuk. Peiaraan ini akan disam- ai n npe6lbi6'Dl;;i;ffiffii
bu ngkan d enga n wisata seia rd h Kan tor Lingku nqan H ia"o kJU"i.melalul keberadaan Museum sihan dan perlimanan'sebapai
Pur.bakala dan kawasan Karang leading sector digelontor dana
)ewu. .ttupatr Artha mengaku Rp 5 miliar, Di BidJns pariwisara
telah berkoordindsi dengan Dinas Dikporapa16ud, Dinas
remprov6atlyangrencandnya pU, BidanA Kehuranan, Drnas
menempdtkan X-Ray di Pelabu- Kelautan pirikanan dan Kehu_
han Urlimanuk, X-Ray ini, ren- tanan, serta Bidang pertanian
cananya ditempatkan di pos Dinas pertanian p"erkebunan
KTP Gilimanuk yang sekarang. dan peLernakan iuea dieelonto;
Sedangkan Pos KTPCilimanuk dana besar. .'Kibin 

R-ava iniyang.tergus!r, akdn ditempat. kolaborasi antdra LHKp, pU,
t(dn dr sebelah utard Terminal pertanian, Kehutatan, pari_
Gilimanuk. wisata, kerovokan membansun.
. Bupati Artha iuga menye- Tahap dwal mulai tahun deian.
but ada planing menata bekas Mudah-mudahan tahun anlga_
Terminal Gilimanuk yang jalan- ran 2 O 17 s udah selesai, derie;n
nya !anti juga akan dibuat tanah sekitar 7 hekta re,', tering
menyatu dengan jalan proto- BupatiArtha. 6 ode


