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KelompokBangkok
Iadi Tersangka Lagi
Kasus Perjalanan Dinas di GianYar

DENPASAR - Sebelumnya memang tersiar kabar
bahwa akan ada laniutan kasus perjalanan dinas
(perdin) Gianyar. Setelah l4 terdakwa menjalani
sidang, disebu&an sudah ada 9 tersangka lagi yang
akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dan, ternyata 4 dari 9

tersangka iiu adalah 4 orangyanBsudah jaditerdakwa.
lrrforhasi yang dirangkum koran ini di Keiati Bali,

ada sembilan tersangka yang sudah P2l atau ber-
kasnva lenskap. Penvidilan dilak-ukan di Polda Bali'
iaksa penu"ntut umum (lpu) nantinya adalah cede
'Arthana, 

lunaedi Tandi, dan Hari Sutopo. Dari berkas
itu disebutkan 9 nieniadi tersangka dalam perialanan
dinas fiktii. "Mestinya ke Bogot namun dialihkan ke

Malavsia," ielas sumber koran ini.
Yane menarik dari 9 orang yang ke Malaysia ini ada

"-pui 
otung ynng tudah meniadi terdakwa. Diielaskan

bahwa empat orang itu adalah orang yang sebelumnya
ke Thailani. Kelompokempat ini adalah Sekcam Tam-

DaksiringDewa Made Putra, Kepala Seki Ketentraman
ian Ketirtiban Kecamatan Ubud Ketut tutama, Sang

Anr Made lka Kencana Dewi sebagai staf Camat di
timpaksiring, dan Ni Ketut ,uniantari sebagai staf di

Dinas Perhubunsan GianYar *" ') 
Baca Kelomqok... Hal31

udah ke Bangkok, ke Malaysia IuB
dari dua cowok dan dua cewek,
itu ke Thailand banyak yang
tidaktahu. "Banyak protes, ,tolc
malah bisa ke luar negeri. Atas
kondisiini, yangprotes - protes
ini akhirnya dirancang lagi
pe{alanan dinas ke Malaysia,"
imbuhnya.

Atas kondisi ini koran ini
sempat mengkonfirmasi ke
salah satu jaksa, yaitu Hari
Sutopo. Dia membenarkan
memang ada 9 tersangka lagi
dalam kasus serupa, namun

tujuannya adalah Malaysia.
Dari I orang itu memang 4
adalah terdakwa yang saat ini
disidang. "Kasusnya sudah
P2l, namun kami belum tahu
kapan akan pelimpahan tahap
dua," jelasnya.

Sepeni halnya berita sebel-
umnya, dalam dakwaan l4
terdakwa itu dijelaskan, l4
orangini semestinya berangkat
ke Kota Depok, untuk srudi
banding. Tapi, kenyataannya
empat orang malah terbang E

Bangko( Thailand. Sedangkan
sisanya berada di Jakana.
Akibat perbuatan terdak,

wa merugikan negara Rp
94.900.000, terdakwa diancam
dengan Pasa.l 2 ayat I UU Nomor
3l T:rhun 1999 tentang Tipikor
sebagaimana telah diubah IJU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
UU yang samaj&ncro Pasal lB
ayat I huruf b j&ncto Pasal 55
ayat I ke I KHUP, Dan, Pasal
3 dalam tlU yang sama dalam
dakwaan subsider. (anlyes)
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"Empat orang lang ke Thai-
land itu iadi tersangka lagi da-
lam kasus ke Malaysia. Empat
orang adalah orang lama, lima
orang tersangka adalah orang
baru," ielas sumber tadi.

Dia juga mengatakan, per-
jalanan dinas fiktifke Bogor ini
teiadi lantaran kasus ke Thai-
land banyak yang protes. Kare-
na empat orang yang terdirl
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TL Pegawai Naik Berlipar
MANGUPURA - postur.anggaran ApBD Kabupatdn

Badung semakin kenrara berpi-trat pada aparatuf ;lih,
pegawai. Dalam sidang p aripurna pemb'ahasan rah_
ca.ngan APBD (RAPBD) Z0l6 kemarin (ZO/tD terkuak
fakta mengejutkan. yaitu kenaikan belinia ai"i"f,itril
fulg*lg.(rL) berupa belanja pegawai ,"lct"inp idii
murar leblh. Sementara santunan kematian warga tetap
alias tidak mengalami kenaikan. Santunan kematian dari
pn"".f tahun tetap Rp 215 juta per orang. penjabat (g)
Bupati Badung, Nyoman HarryVudha Saki memaparkaii
gambaran umum sejumlah kebijakan Mpnp thtruir ZOtO.
Pendapatan daerah dirancang s_ebesar Rp 3,5 uiliun le[_
il:P"d,"Tql"n belanja daerafi dirancang sebesar Rp 3,6

lr_rlil t*t:De.ngan demikian terdapat defisit anggaran
sebesar Rp 32 miliar lebih. Rencananyi devisit itu dittupi
dari penerimaan pembiayaan dari penggunaan sisa lebih
pe_nghitu_ngan tahun anglaran sebeitmiiya (SILpA 2015).

^^Y-r1dha 
Saka.juga ggnjelaskan, dalam ,u""i"gu" ApB6

2016 tersebut juga ada*enaikan b_elanja daerah taf hngsung
4!,ni ai Uefanja pegawai sekitar Rp 100 mitiar lebih. ,iuf,uil

lotj!:tgtlt"ely.lt*lT_e_'g1qlgugsarRpl,ltriliunlet,in teparrya Rp 1.117.912.955.595,68. Tapi, tahun 2016 naik
l-4,80 persen. Akibat kenaikan signifikan iitu, belanya pegawd
d! Balung mencapai Rp \.Z\Z1IS.AAS.$4; 08.

Yudha Saka menjelaskan, kenaikan belanja tidak lanssung
untuk pegawai ini adalah untuk kegiatin bagi p"Eu*fi
pemerintah 

{"."91" pefanii.an ke4allnnr). 5i;bf uif.an;
Ke$aran rtu adahh berkaitan dengankinerja pegawai.,,Kami
harapkan peningkatan IAO jlgi mesti laa freningkataapenghasilan pegawai dan itu sudih sesuai dengan peranuan
perundang-und$gt"-i' dalih yudha, di hadiparip*u J"-
wan.-Pejabat asal Buleleng terseb.ut-mengklai; hai itu jug4
sudah sesuai {engan anjuran pihak Kp{. ,,Seiring aeridrl
peningkatan lendapatan daeiah, maka kenaikin unlu(
tunjagan kinerja pegawai dinaikkanjr imbuhnva.

Dalam RAPBD Badung Tahun 2016, iaminan sosial ke_
matian hanya dianggarkan sebesar Rp'5 miliar untuk dua
nDu Jlwa.Kalangan DpRD Badung mendesak pemerintahl
menambah bantuan santunan kematian bagi krama Ba_dung.De ebesar
fn s 

iyta q9r o1ang.-"fVa, kami mihta bantuan santunani
kematianditambah. Menurut kami bantuan Rp 2,5 jutaitu.
terlalu kecil. Kalau bisaya minimal iahun Z0tO diberikan
Rp 5 juta.Itu total danany-a paling Rp t0 miliar,,,kat;""d: 

Igota Komisi III DpRD Badung, I Made Sumerta usai rapa"t. i

Pertimbangan politisi asal pecatu ini mengatrol sin_
tunan kematian agar masyarakat y"rrg urrggitu keluar_ 

Iganya terkena musibah kematian -""auiit keringan
dari sisi pembiayaan. Mengingat harga_harga Uaring 

;

saat ini sudah melambung iinggi, Saritunanie-utiufi 
1yang diberikan pemerintah inidiharapkan bisa mem_ |

bantu pendanaan selama upacara bbrlangsung. "Seta- 
Irang biaya upacara ngaben itu mahal. Iadisantunan ini

p.erlu ditingkatkan agar bisa meringankan beban warga
kita yang berduka,' jelgrnya. (san/rta)
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BERAKSI LAGI: Kelompok penolak reklamasi reluk Benoa kembali menggelar aksi di

Tiga Tahun B erjuans f*rus
AkSi TOlak ReklamaSi Teluk Benoa. Memasuki tahun ketiga, asi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa.

Digetar Lagi r"-uii" ;::i:[x:;H,?:H:il-,*;ffi"Jffi ]il?*,frfifrj,i.fi:it'#lJil l#'#
kemarin (20/ll), ribuan pendemo ter. Meieka berjalan dari parkir timur

DENPASAR - Forum S"kylt Bali m_endatalg kantorDPRD Bdi. lapangan Renon, kemudian mengarah
Tolak Reklamasi (ForBali) tidak hen- Berbagai spanduk dan atribut pe- ke utara depan monumen Bajra Sandi
ti$entinya menyuarakan sikap peno- lgluk"l menghiasi demonstrasi yang flan sampaidi gedung DpRD Iiali s
laRan reklamasi seluas 200 hektare di dinamai parade Brdu Hat 31

DENPASAR - Forum Rakyat Bali
Tolak Reklamasi (ForBali) tidak hen-
ti{entinya menyuarakan sikap peno-
laRan reklamasi seluas 700 hektare di
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peneliti lainnya menjelaskan reklamasi
Teluk Benoa akan mengancam aspek
sosial ekonomi dan ekologi. Reklamasi
akan menyebabkan perubahan salinitas
(kadar garam) yang akhirnya akan mem-
bunuh ekosistem di teluk. Selain itu,
kawasan Teluk Benoa merupakan per-
temuan sejumlah daerah aliran sungai
(DAS). Ketika relJamasi dilakukan, maka
sangat riskan memicu adanya banjir di
kawasan sekitar Teluk Benoa.

Dalam penelitian yang dilakukan saat
musim hutan yang terus-menerus selama
empat iam, penemuan alirdn sungai )ang
ada itu akan membuang 7.918.717 meter
kubikair per empat jan. Akibatnya, air akan
naik 0,4 meter Sementaia keberadaan air
laut di luar Teluk Benoa tidak bisa diprediksi
kalau lebih besar jelas air di Teluk Benoa
tidak akan bisa ke mana-mana.

Sementara itu, Koordinator ForBali I
Wayan 'Gendo' Suardana mengatakat

pihaknya bersama masyarakat yang me-
nolak reklamasi di Teluk Benoa selama
ini selalu berbasis penelitian dan riset.
"ForBdli memiliki banyak pakar yang tidak
dibayar,.semua bekerja secara sukarela,
jadi saya tegaskan bahwa gerakan ForBali
bukan gcrakan yang hanya teriak-te ak
saja," tegasnya.

Dalam aksi ini juga menampilkan parade
budala scpeni baleganjur, tari modem dari
Srikandi serta penampilan lawakan Rare
Kual yang jauh-jauh hadir dari Buleleng ke
Denpasar. "Kami ke sini jauh-jauh untuk
ikut demonsrasi tidak dibayar, kami hadir
karena ini suara hati nurani kami yang
peduli terhadap lingkungan Balil' ujamya

Aksi berakhir sekirar pukul I 7.00, kemudi-
an dengan rapi, ratusan massa aksi balik ke
parkiltinur lapangan Renon. Mereka mem-
bubarka n d iri secara leni b d an tentunya u.a i

aksi di DPIID Bali, mereka membeNihkan
kembali tenpat tersebut. (aralycs)
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Berbagai orasi secara bergiliran disarn-
paikan oleh parapendemo mewakili daer-
ahnya. Sebagian besar orasi yang disam-
paikan adalah sebagaj bentuk kppedulian
terhadap penyelamatan lingkungan
dengan menolak penguruga! laut untuk
kepentingan bisnis semata.
Dalam aksi tersebut, hadir juga I

Nlade Iwan Dewantama dari Conserva-
tion Intemational Indonesia (CII) yang
melakukan penelitian terhadap dampak
reklamasi di Teluk Benoa. Dalam otasin-
ya, Iwan mengatakan demonstmsi yang
dilakukan ini merupakan hal yang tepat.
"Saya yakin apa yang kita laLulan hari ini
akan menjadi seiarah bagi kita semua,"
teriaknya disambut dengan suara tolak
reklamasi oleh para pendemo.

Dalam riset CII yang dilakukan dengan


