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Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kad:sdikpora)
$o-ooh Alit Tliq fomnqL Lphinqrnoqn qnqf difgnve snslI Nengah Alit. Dia tampak kebingungan saat ditanya soal

gas pokok dan fungsi) dan kewenangannya.

anggota majelis haki
dalam melakukan verifikasi mahasiswa pe

Alit menjelaskan bahwa soal menverifikasi beasiswa bu-

dengan mengatakan, "B"o$i
iltah atasan. tsfakrm pun
jaan anda itu pekerjaan
^_l^ l-^-i^t-^- t

itu, dia juga tahpak bingung saat mengatakan dasar veri-
berian beasiswd adalah perbup. IGtika hakim ketua Sukanilaianbeasisw{ adalah perbup. IGtika hakim ketua Sukanila

perbup yarg dimaksud, Alit tidak bisa menjawab. Dia
baca perbup-nya, namun lupa nomornya. Hakim meminta

mberilan keterangan secara jelas sehingga hakim tidak bias

Kasubag Perencarraan, Evaluasi dan Pel;aporan Disdikporabud
ten Jembrana dafr I Ketut Yudana Adi, Direktur Keuangan

Dana Pendidikah.

kelas jauh di Menurutnya, beasiswa diberikan
sejak tahun 201 1 hingga sekarang. Menurut Winasa,

diJem
masih
jauh, n
IHDN

beasiswa itu justru dituding sebagai pelanggaran hukum.
a? Dia mengatakan, sampai saat ini izin kelas jauh IHDN
ra dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tingei (Dirjen Dikti)

jelas. Begitrp juga dengan akrcditasi IHDN kelas jarak
;nya, sampaipaat iniyang mendapatkan akredibasi adalah
ar atau kam$us induk. Sedangkan kelas jauh di Jembrana,
belum jelas. Bahkan, praktiknya masih menggunakan

I

ANG kasus dugaAn korupsi beasiswa untul< Stitna/Stiles Jem-
lengan terdakrra Prnf. Drg. I Gede Winasa, Rabu (13/7) kemarin
i dilanjutkan di Pengadilan fipikor Denpasar. Jaksa penuntut
(JPLD Gede ArthaFa, dkk. menghadirkan tiga orang saksi. Yang(JPLD Gede Arthafra, dkk. menghadirkan tiga orang saksi. Yang
ik, saat mSjelis hirkim pimpinan Wayan Sukanila Tenoeriksa

Edisi ' FennS, 19 lJufi tu/6
Hat :L
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faatkan kolam ketil<a akan menggelat euentre-
nans baik aiang lokal maupun luar daerah atau
bahfan internasional. Hal ini sebagai komitmen
pemerintah dalam memfasilitasi anak-anak
sekolah maupun atlet untuk mengasah,skill
dalam olahraga renang dengan harapan dapat
menciptakan bibit atlet dan meningkatkan
presta"i di bidang renang. "Kita persilakan
menggunakan kolam itu untuk semua lapisan
masyarakat, termasu\ untuk PRSI dalam mem-
bina atau menggela{ euent olahraga rena-ng,
sehingga perkemban$an renang akan semakin
bergeliat di daerah kita," harap Suyasa.

5i.iri lain, Suyasa mengatakan, pemanfaa-
tan kolam tidak akan selamanya digratiskan.
Ke d.epan pemerintah akan merencanakan
untukhengelola kolam secara profesional dan
mendatangkan sumber-sumber pendaoatan
untuk daerih. Langkah awal yang akan dila\u-
kan adalah merevisi peraturan daerah (perda)
tentang tempat rekreasi dan sarana olahraga di
Kabupaten Buleleng. Regulasi ini secara klu,sug
belum mengatur terkait pungutan retnbusr ctan
fasilitas kolam renang.

Selain itu, penambahan sarana penunjang
yang saat ini masih kurang akal dilengkapi
dalam pertengahan tahun ini. Rencananya,
melalui anggiran APBD Perubahan nanti
Disdik akan memasang lampu penerangan di
areal kolam. Pemasangan lampu penerang€n
ini karena berkaca dari pengalaman saat Po-
prov atau euent yang pernah digelar' beberapa
pertandingannya digelar malam hari. Dengan
oertimbanean itr.,, lampu penerangan akan di-
iengkapi p6rtengahan tahun ini. Ketua KONT
Bulileng Nyoman Artha Widnyana mengata-
kan, komitmen pemerintah yang mengizinkan
pemanfaatan kolam secara gratis ini menjadi
tesempatan untuk menggali atau ggngasah
prestasi atlet renang di Buleleng. Selain itu,
untuk mempersiapkan laga porprov yang akan
datang, PRSI dminta memanfaatkan kolam ini
dengan seoptimal rnungkin. Atlet renang yang
akai memperkuat Buleleng dalam laga porprov
akan bisa-meningkatkan raihan medali dari
euenl sebelumnl'a. (krpb38)

bali
Singaraja (Bali

Kolam renang

Pekan Olahraga
kolam ini sempat

Gede Suyasa
dah disiapkan dala

Pidada, Kelurahan

Pengurus Persatua
(PRSI) KabuPaten

anggaran yang su-

sar Rp 503 juta akar
pemeliharaan kola:
iLku.tutty".rg telah
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Manfaatkan

Kolam

Dibuka

kembali dan

ketinggalan PRSI
olahraga :

;;t"k ;;;k:;nak sekoldh, masYarakat utnum'

dan atlet dari klub renang di Buleleng'
HaI itu terungkap dplam rapat koordtnasr

pemanfaatan kolam renpng di kantor setg-mplt'
itabu (13/7) kemarin. Rdpat int drhactlrr rlipala
Dinas Pendidikan (Disdlk) Gede Suyasa' Ketua

kONf Snt"t"ng Nyoma4 Arth-a Widnyana serta

melakukan pemelih{raap tasilrtas Koram reparrB-

Kolam ini dapat dimanfaqtkan si:cara cuma*gm-a

:i'i?"i ji^t""dil ;;; ;[ J.h mulai 
"merakukan

;;;iih;;;. s-epqaiprd gu P, P"-T,"]i!T11: i"i
ililsilt tujuh bufan ke depan"'leqas,nva',

Menurut Suyasa, sqlama tuJuh bulan Ke

depan kolam dapat dim{nfaatkan secara cuma-

cuma oleh pelajar. mdsyarakat umum' dan

rii"t a""i ttitb-klub renlang di Buleleng' Tidak

p 503 Juta

untuk mengelola

ll
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Khawatir Jadi emuan BPK

f)ewan Desak Thntaskan

itu dikhawatirkan bantuan sepeda mdtor itu
diserahkan kepada klian desa
pakraman di seluruh Bule-
leng. Penyerahannya dilaku-
kan bertahap tahun 2013
dan berlanjut tahun 2014.
Hanya, surat-surat admin-
istrasi termasuk penghapu-
san aset belum dilakukan.
Saat ini Bagian Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) masih melakukan
penghitungan nilai penyusu-
tan aset sepeda motor terse-
but. Setelah penghitungan
penyusutan ini, pernkab akan
menghapuskan aset yang te-
lah disumbangkan untuk desa
pakraman tersebut. "Untuk
sementara status aset kita
itu pinjam pakai kepida desa
pakraman," jelasnya sembari
mengatakan jika penghi-
tungan penyusutan selesai
dilakukan, selanjutnya akan
dihibahkan bantua n tersebut
untuk selanjutnya tanggung
jawab operasional dan peme-
Iiharaan menjadi tanggungan
penerima hibah. (kmb38)

rarfaatkan olell pihak
untuk memperjoilkan
tereebut. Apal{gi me-

musim pilkada; tidak
kemungkinan kondisi

ini bakal dijadikan ba-
menyudutkan pihak

Yang paling meggkha-
satubungnya, bfsa saja

sepeda motor irri bakal
temuan oleh BPK.

urutnya, soal bantuan
rotor akan dihibahkan
desa pakraman, itu

saja sepanjang {idasa-
serta administrasi

endukung. "Kalau me-

cegah supaya t idak
i kenyataan, Tirta men-
rn agar eksekutif segera
taskan pertanggung-
|r pemanfaatan bantuan

lIu.
se(eda
kep a
sah

sil{karl saja. Tetapi le{gkapi
derlgad dokumen adminbitrasi
yang je[as," tegasnya.

Ata s masukan it u, Sek -

ka\ Bqleleng lr. Dewa Kt'tut
Pufnata, M.P. mengatakan

dihibahkan
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Ban an epeda Motor
Lapora,n pertanggungiawaban

pakrarnan di Kabupaten Bulelen
bantuan sepeda motor untuk klian desa

tusan uirit sepeda dotof dibelidariAl
baru seperti menjfdi temuan Badan
Pemkab Buleleng {egdra menuntasl

sepeda pertanggungjawaban bantuan
ini scgera diselesaikan. Na-
mun sampai saat ini belum

kan dinas,.

nya
dan

&atis aset-
r Buleleng
inventaris

iuea idlasjuga j(las apakah bantuan
itu sudhh dihibahkan denean

Namun dalam
itu sud[h dihibahkan dengan
didukuirg bukti yang sah atau
bagairdana. Informasi yangnBaD me-

motor rtu kami dapat, katanya motor itu
dipinjam pakai oleh desa pak-pakraman. dipinjam pakai pak-

dokumen per-
didukung oleh

raman dan bukti seperti surat

anggota Iianggar Putu ilirta
Adnyana menyoroti te]rkait

atau apa pun rtu namanya
sampai sekarang belum juga

pertanggungjawab{n pplak-
sanaan bantuan sepdda hotor

sampai sekarang belum juga
ada kejelasan," solot Putu
Tirta Adnyana.

yani diberikan papa
sesuai peruntukan. Apalagi,
kejelasan pengalihan bantuan

Nlenurut politisi Partai Gol-
r ini. tidak ielasnva Dertane-kar ini.ar ini. tidak jelasnya pertang-

u. Dikhawatirkan memunculkan masalah
Keuangan (BPK), dewan mendesak agar
gungiawaban baltuan tersebut

Buleleng. dari hendaraan dinas meniadi
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Kasus "Dana Punia" IHDN,

Jaksa Minta Titib 
v

Dihukrim Dua Tahun

sah dan meyakinkan bersalah. "Kami mohon
kepada majelis hakim yang meperiksa dan
mengadili perkara ini memutuskan sesuai
tuntutan pidana yang telah kami bacakan
sebelumnya yatni dua tahun penjara," ucap
JPUI )
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