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Renovasi Ruang Sidang Dewan
Sedot Anggaran Rp 4,3 Miliar'

suda{ sefnpat t

tasi dari lihak
mengikuti prbsen-
: konsultan peren-
rencdnayangakan

mengedepankan arsitektur lokal,
gay a b eb a.dungan," katanya.

$ebelumnya, gedung utama
ini sudah sempat direnovasi pada
akhir 2013 lalu. Renovasi terse-
but dianggarkan dengan pagu
senilai Rp 3,5 miliar. Renovasi
tersebut meliputi ruang-ruang
komisi yang ada di lantai satu. Di
Iantai itu sebelumnya juga ada
ruang Sekwan (Skretaris Dewan)
serta bagian keuangzin. Namun
setelah dibangun gedung di sebe-
lah selatan gedung utama. semua
ruang sekretariat termasuk ruang
Sekwan dipindah ke gedung yang
baru tersebut. (knb12)

carur.
diperbai sudah diperlih{tkan

Wandira menybbut-desaigl
kan,

hasil
ciri k
hatt)
pihaJ
mela

mewakili kedaera-
bebod,ungan. Untuk itu,
meminta agar dalam

renovasi nanti tetap

usulan yang
kepadapihakampaikankepadapihak

perencarur. Karenpdari
paran iabelun mllihat
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Denpasar (Bali {ost) - - --- - ,

R6novasi seduils dfiama DPRD Dehpasar kembali digulirkan tahun ini. Sebelumnya'

""J;rg 
it 6il ;;t{"-"dsi sudah ".-p"h 

dilakukan yang meliputi perbaiFan ruang.komisi.
fi;i;;;;;;i -"hvdi"" ruang sidaig utama. Kegiatan ini menelan dana Rp 4,3 miliar ,
d;;i'p;il va11g dlpadang Rp a""6 miliar. Kini, proies pengerjaan sedang berlangsung.

Denpasar (Bali

I

Pejabat Pembuat

iar. Kini

pejabat Pembuat Kopitmen iatan renovasi berlangsung maka I,II menilaimasihadayang-kurang
(pit"i,;;i proyek renov[si ru- semuaal<tivitas-persidanganakan lan perlu,mendapat perbaikan.

;d;;A;f ;iau interior [edung dipindah. Sebab-, tidak memung- Karena ada usu]an seperti itu,
lihij O"ip^sar, Ir. t Ce6 Clpti kioku.rn".rggunakanruanganitu tim perencana.bersama pim-pro

S,ra"*u. M.T., Minssut (f Z/Z) untuk sidai{paripruna. Karena pnryek ini k"J"bali mengadakjlt
il;il;;;;y;6;;iffi;i;t"f itu, selama i.ov"t berlangsung, pertepuan dengan.Komisi III
A'";"b; ;;;h";h"; hp"+,e sidang aun aiirinaah ke ruang untukrmenyempurnakangambar.
;til t;"c dtg.".p pt M"iaiiiu aula (iedung. Sewaka Dharma, Setelah dilakukan perbaikan'

kemarin menyebut{an,
tersebut menelan dfna

xtiyu Fr".1u.-sedingkari untuk Lumintang.:'K-ita a\qn pindah e*.y*,,*,mulai dikrcrjakan ner
konsultanpene.*u.niutfhiPT sementara"untukbersidangkege- Juli {016 ili,dql diperkirakan
Bik;;; ir".r""hn uiggu[u" np dung Sewaka Dharma," kflanya. akan ]berakhir Desember 2016

i0tJ:ul.- - .- 1"" P"enggrjaan. renovasi ruang meldfqns'
i;J;;denganredovagimang t'd;;t-d.;;n ini seTnat molJr ^;[**fr"v":,Y,?lli-K.?lY

"id;;;1;':";";, n{i;;['DFnfi ;."a1;3y"t semu]a. Karena set- DPRn,,Penesar I
"id;;;1;':;;il, K&";lnFnii a."i j'a*at semula. Karena set- DPRD,-Denpasar I Wavan Mari-

iffi;;".;;TC;# Nh";[e;a; 
"tut'iino-yurampung,sejumlah 

yana Wandira_ryc.3t5e11gjuellljasar I uuDLr 1\i6ura[r usus rrJq ru|Jrs^rb

;;G;;;k"",-Ju-uip-q". r."g anggota de#an terutam; di'Komisi kantornya mengatakan, pihaknya

iffi".Ff;J'*ffi;f"'$ffi1 df -l 
B",it i'a1;:t[ft* 

I

*i f-$-ffiffiffi *ffil*;t" t
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Pemkab Buleleng Angkat v
Seribu Guru Kontrak

Sirlgareia (Bali Posl)- setemsnya. Dengan demiki-
Pemkab Buleleneldni men- anm satu bulan mereka alan

gangkat seribu oia.tg g.tt., mendapatkan gaji Rp 1juta.
kontrak sekolah dasar (SD). Dibandingkan dengan guru
Guru kontrak ini diangkat berstatus PNS dan sudah ber-
da{i 1.301 pelamar. Mereka sertifikasi, jelas gaji tersebut
telah lolos administrFsi dan tidak sebanding. Semetltara
tes wawancara. Sedangkan beban kerja yang diemban
penglmuman pengangkatan oleh guru kontrak tida!.jauh
mehurggu pengesahan APBD beda dengan guru PNS itu
Perubahan 2016. Hal itu sendiri. Pasalnya besaran
disebabkan anggaran untuk gaji guru kontrak itu sudah
meBrbayar guru kontrak itu menjadi keputusan pemer-
disepakati dialokasilan da- intah daerah, sehing;a guru
lam APBD Perubahan 2016. harus mengikuti kebijakan

Kepala Dinas Pendidi- itu. Jika kondisi keuangan
kan (Disdik) Gede Suyasa daerah tems membail, tidak
di gedung DPRD Bqteleng, menutup memungkinkan
beberapa wakru lalu men- ada penyesuaian gaji guru
gatakan, dari rencana awal kontrak.
pemerintah mengangLat guru 'SK akan kita terbitkan
kontral600 orang. Alggaran setelah APBD Perubahan
un{uk membayargaji mereka diketDk." jelasnya
sudah disetujui melaluiAPBD Terkait sisa pelamar yang
Indul2016 yang lalu. Namun tidak diangkat sebanyak 301
dalam perjalanan, muncul orang, Suyasa menjelaskan,'
desaka; dari DPRD Buleleng pemerintah menyerahkan
tomasuk kebijakan pcmer'- keputusan kepada pelamar
intah daerah untrk men- yang bersangkutan. Meski
gaogkat seribu quru l''ntrak demikian. pemerintah me'
sekaticus. Hal ini ddakukan nawarkan untu-k gr.rru peng-
untuLmenutup kekqrangan abdi yang tidak tidak diang-
guru SD hinggi 1.5OJ orang kat. bisa mengajar ke selolah
per tahun. lain yang membutulkan de-n-- 

Tim Anggaran Pemerin- gan status guru pengaNi. Hal
tah Daerah (TAPD) bersama ini sangat memungkinkan:rah (IAPD) trersama ini sangat memungkirkan

Anggaran (BFnggar) karena kuota guru kontrak
langsung me{ye.uai- di kecamatan tidak akan se-

angga;n untuk dcngane- turuhnya terpenuhi.
frrukontrati!.seu,ii. Suyasatencontoblan.ke'

penyesuaian itu U-ircpa\' camaran Tejakula. Kecama'
.bnga loka.'Ian a ngga ra n tan Gerukgak. dan Kecamatan

16 Busungbiu kouta guru kon-
Rp 3,5

"Awalnya, kita
kalr anggaran

trak yang diangkat bajlYak,
namun pelamarnya sqdikit.
Untuk mengisi kekurangan
kuota kebutuhan itu menjadi
peluang bagi guru pengabdi
vang tidak diangkat taiun iru.
bisa mengajar ke kecamatan
tersebut. "Kalau tidak berse-
dia mengabfi ke sekolah lain
itu artinya guru pengabdi itu
tidak dipakai lagi. Namun
harapannya bisa mengabdi
ke sekolah hin karena pelu'
ang itu masih terbukai teru-
tama untuk kecamatan Yang
kekurangan pelamar." imbuh
Kadis asal Desa Tejakula,
Kecamatan Tejakula ini.
(kmb38)

siap-
men-

Dewan
sendiri

gangkat 600

menambah

akhir bulan ini.
demikian, guru kon-

yang diangkat terhitung

o tahun ini," ujarqya.
Menurut Suyada. pen'
ngkatan guru koritral< se-
'a resmi akan diur]numkan
:elah APBD Perlubahan

lai melaksanakap tug:ls-
rcnya sejak Juli t016 dan

dalamAPBD
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fraud BPD
terdakwa I
dah
Tipikor
itu bukan
total.

s DugaQn lbrupsi di BpD BAti, 
I '

di Tipihor JPU Verset ke pT
; f :Yi: *::q:,T:g: !$ltu,, sera. ya ng {ibaca\a- n qajelis hakim

mengabulkan
HumasKei
Kurniawan,
takan, pihak
melaLukanpe
(P[)Denpasar.
dilanTingg,"

Verset dal
perlawanan
abulkan
yang telah
mengatakan,
diajr'lranbelw
lannya belum

Bali juga
putusan
sedang proseJ.
Pengadilan'
bahwaindilcasi
Bali ini" ui,
kegiatan
kemarin.

S'ebelunya
kalinya
aan korupsi
Pengadilanfipi
adalah dugaan
di BPD Bali

Rabu (1bl6) hlu. Namun, "r."i,.i1""arr*#f iHil#fH;ffil:lkasus tersebut berhenti ti- [".." t 
"trlrr'.,rm 

vnkni r prrr,r r:o.to<asus teriebut be"he"1i it'tL# ili1'tli,:-;:'fLTTtfff&te:
atas putusan sela yane D_armawan, Agus Guna"wu" p"t"u. NgurJil
:'-T:d#y:rft:l*^td wi;t ;,;;;: li r,".' atu. dikabulka nnva

rbang Tabanan denga. i,npl"r"-ti.fi,il3iit"" Sili dengan hakimSutarja Sastrawaniu- a-r,gsotu Gede Haryadi d";S;;;ii,'il;b";
n .i*X,$ Peng.adilan <is76l f"t", t rU-'iJmutu.un mengabutkan(15/6) la-tu, hakim memutuskan mengabr,lkan

eksepsi terdalwa yang diajuka" J"-Uif""
trm kuasa hukumnya yakni I putu Gede
IJarmawan, Agr-s Gunawan putra. Ngurah
wrrakusuma. dkk. Atas dikabulkannva
eksepsi tersebut. otornatis perkara irrl tiait
dilanjutkan dan dihentikui t 

"""".-ai"ltuikasus tersebut bukan masuk,u"uf, jiJu""
korup,si. Dakwaa.n jaksa pun tidak diianj;i-
I(an ahas gugur dalam proses pembuktian.
. Dahl majelis hakim mengabulkan eksepsi
itu. di antaranya hakim sefendapat dene'an
lruasa hukum terdakw4 bahwa dakwianja sa kurang cermat. fabur. a"" -u.lnada kerag-u-raguan .soal indikasi kerugian
T:y3tlq"".l"gara. Aras putusan tersebut,
.rru clDenKan kesempatan untuk melpku-
kan upaya hukum lain.
. Sementara itu. Gede Darmawan didamp-
ingi Agus Gunawan putra mengatakan
sangat mengapresiasi putusan majelis ha-
$,tp .V?.ng. mengab ulkan eksepsi terdakwa.
.tyl?Jg.t s hakrm sependapat dengan kami.
ivraJelrs menenma keberatan yang dituane_
kan dalam eksepsi kami." 

""up 
ni"-"*.f,.

Alasannya yakni dakwaan jaksa tidak
cermat, tidak teliti sehingga dakwaan
iaksa patut dibatalkan. Alaiin lain yang
digunakan soal kerugian negara. Mun";;;
Darmawan. jaksa masih ragu-ragu menen_
tuka.n soal \elugian negari. yak-ni apakahttu (yang dilakukan terdakwa) masuk
kategori kerugian negara atau kerugian
nasabah secara pribadi. (asa)

r (1717) kemarin Erenga-
penuntut umunl (JPIJ)
ran ke Pengad i lad Tinssl
laktrkan ygr.set ke Penei-

(Kejati) BaliAshari

iKurniawan.
ini, JPU melakukan
ran hakim yang meng-

Namun, Ashari

n oleh majelis hakiir
'. IGsus tersebut

i dengan modus fraud

linasi dengan tim JPU
:a saat ini verset yang
leputusan atau ke$impu-
dari Pengadila". ty$g,,verset, piha-k Kejati

,kaji dan menelaah
Tipikor Denpasar. "Ini
; juga belum turun dari
€Ba saat ini, kitavakin
iada dalam kesusBPD
Kurniawan di sefa-sela
riBhaktiAdyaksdZmA,

takan, untuk peitama
*wadglam kasus dug-

Tabanan dengap ter-
{a Sastrawan. Qalam

tl


