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Pengusutah Dugaan Bhnsos FiktifTerkesan Lamban
SEMAMPURA, NusaBali dari Frak5i Gerindra, I Wayan Ki-

cen Adnytna,yang notabene ayah
hukum. Yang ielas a nggotanya
dalam halini hanya memfasilitasr
saia. "Mengenai layak atau tida-
knya mgmpe.loleh [a]r-tggl lqnru
orproses oan ekset(uttl; uJafDyd.

Kasus bansos fiktif ini sendiri
terungkap ketika Tim Monitoring
dan Evaluasi fMonev] Pemkab
Klungkung turun bersama BPKP
ke lokasi, Selasa (1/3) lalu. Kala
itu, Tim Monev yang melakukan
pengecekan, menemukan se-
jumlah kejanggalan di lokasi.
Salah satunya, Memjan Sri Arya
Kresna (epakisan yang digelontor
bansos/hibah sebesar Rp 200luta
tahun 2015, ternyata tidak ada di
Baniar Anjingan, Desa Pakraman
GeFkal . ..

)etetan ortetusun, nama-nama
yang tercantum dalam proposal
tertanggal 18 Juli 2014 jtu, sama
sekali tidak niengetahui kalau
namanya dicantumkan.

Dalam proposal hibah dengan
nomor 01/PP MSAKK/VIl / 2014 int,
terf,anturF I Ketut Krisnia Adipuba
sebagai Ketua Panitia Pembangu-
nan. Dia merupakan krn$a asal
Banjar Aniingan, Desa Pakraman
Cetakan yang keseharianny'a beker-
ja sebagai pegawai konfak di Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
(Disdikporal Klungkung. * w

Kasus dugaan baniuan sosial
IBansos) fiktif pembangunan
merajan,Sri Arya Krespa t&paki.

Krisnia

san, di Banjar Anji
Pakraman Getakan,

ini terungkap setelah
monev oleh Tim Kesra

Banjarangkan, (u3
dan pihak BPKfl Senin
Monev tersebut untuk

audit Rp 200 juta sudah men-
t. Na-

fisik Darisana
cuat sejak Maret 2016 kalau proposal itu d!

karena tidakada prosesduga

Seme
In merajan tersebul
ra Kasat Reskrim

Polres AKP Wiastu
Andri mengatakan kasus
bansos ;ebut, kini tengah ma-

audit di BPKB terkaitsuk
adanya asi kerugian negara.

menunggu hasilnya"Kita
untuk lebih lan-
jut;'

terpisah lGsiPid-
sus Kejari Made Pasek

warga Klungkung yarlg enggan
disebutkan namany{. B{nsos
pembangunan meraiai Srl Arya
Kresna Kepakisan di Desa Pak-
raman Getakan dalam prqposal
tercantum ketua panitj4 I Ketut
Krisnia Adiputra. Bansos sEnilai
Rp 200 juta tersebut difasilitasi
oleh anggota DPRD lqungkung

Budiawan mengatakan, kasus
tersebut tfngah diusutoleh penyi-
dik di Poltes Klungkung Kata dia,
sesama i4stansi penegak hukum
jika mem4ng itu sudah ditangani,
tentu tidFk etis jika pihaknya
turut me+gusuL "Kita tidak ada
kewenaneFn untuk itui ujar Pasek
Sementaia Ketua DPRD Klung-
kung, I Wlyan Baru menFttrkan,
pihaknyN menyera!kan kasus
tersebut $epada aparat penegak

asi [Monev) turun
jelas tidak ditemukan

maupun memenl(sa
pejabat di Pemkab I(
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Pentrkab Bangli \/

kasikan Rp 530 Juta
untuk Paskibra

BAl,lcLI. NusaBali
femkab Bangli r{engalo-

ka+kan anggaran Rpi530 juta
unquk rekrut dan p{nbentu-
ka{ pasukan pengi[ar ben-
deS (Paskibra) dalarfr rangka
HUII ke-71 Kemerddkaan Rl
(12 Agustus 2016) y{ng akan
dalang. Alokasi a $ gga ran
ter$ebut, hanya mambu untuk
mefekrut 40 oran$ perso-
nel paskibra. lumlah tersebut
tenFu saia kurang dFri yang
dihf rapkan seba nyak p0 ora n g.
Unluk menyiasati keliurangan
peisonel tersebut, Pemkab
Ba4gli menyertakan anggota
Purlna Paskibra fPurda Paski-
bra] Indonesia/ei,t) tf hun se-
bel{mnva.

'loiuinaing denga{ daerah
lair'f anggaran kita hemang
kecll," uiar Kasubag lfesatuan
Badgsa, Politik, dan Pember-
daylaan Masyarakat pemkab

paskibra sebelumnya atau
purna paskibra, kekurangan
personel paskibra bisa tertu-
tupi. "Seragam para paskibra
sebelumnya masih utuh;' kata
Karya Atmaja.

Karenanya tidak dilakukan
pengadadan seragam untuk
para mantan/purna paskibra.
Mereka masih bisa meman-
faatkan seragam yang mer-
eka terima tahun sebelumnya.
Menurut Karya Atmaja, pola
yang sama juga diberlakukan
pada HUTke-70 Kemerdekaan
RI tahun 2015 lalu, yakni meli-
batkan para mantan purna
paskibra, karena keterbatasan
angggaran.

Perekrutan personel Paski-
bra Bangli dilakukan, Kamis
(14 /7). Para personel paski-
bra berasal dari SMA/SMK
di seluruh Bangli, "Setia p
sekolah ada perwakilannya,"
kata Karya Atmaja. Pelatihan
mulai 27 luli mendatang di
Lapangan Umum Kelurahan
Kubu, Kecamatan Bangli. Per-
sonel Paskibra akan ditempa
dengan latihan mental dan
fisik, oleh pelatih dari Kodim
1626 Banglidan Polres,6 k17

Ba{gli I l,lengah K,arya lAtamaja,
senin (18/7). 

I

Menurut Karya At4aja, dari
infqrmasi yang dial dengar
di {aerah lain angg{ran un-
tuk paskibra samppi Rp 1.
milian Meski demikiarl, dengan
meFyertakan para fnuntan
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fikasi," uiar Sekretaris l

Pendidikan Pemuda

lain, meieka

Olahraga I Nyoman Seda
yang dihubungi terPisz
Selasa [19/7). Dari Pnrs
verifikasi tersebut, sebagi
sudah ada yang selesai.

Dijelaskan Sedana, iremdndapat informasl
seritikasi telah cair. l

fikasi dilakukan setiaP t
hun, bertujuan mengt:cek
keabsahan penerlma-
pengecekan tersebut

tahun

nya tak lagi menerima, kare-
nl t 

"kuoig"n 
iam mengaiar,

but merupakan PermintaPn
pusat. Pencairan AiUmtPn

ajaran baru,
bertriwulart sekali. ' 

'' "Begitu proses verifi.
biaya untuk kasi tuntas; rnaka tunianggn

langsung diterima melalui
rekening guru Penerimai
jelas ma-ntln KePala SMKN
1 Susut, ini.

yang belum cair'
defnikian, dana tt
seltifikasi diYak
se$era bisa dicait
itq karena admi
pefrcairan terseb
gi{n sedang dalat
anlprah dan seba
mqsih dalam Pro
fikhsi. masih di ialan ini usai raPat

di Denpasar," kata Sedana.
Namun, dia tak Inengelak
jumlah lebih dari seribu
orang guru. & k1.7 .

kasi diyakini akan
bisa dicairkan. Hal
rena administrasi
ran tersebut,lseba-
ldans dalam oroses
h dai sebagi{n lagi
dalam prose$ veri-
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AMLAPU
Setela rotes pecinta tenis di

Disdikpora Saran-
gasem
tenis di

membenahi laPPngan
GOR Gunung Sgung

Amla Lb dua lapangari tenis
di La ra BhuanaAmfaPura
terlanjux
nan kota

untuk pem{angu-

Kep ang Pendidika$ Non
a Olahraga DisdlkPoraFormal

rde Subawa, mefiegas-
lapangan tenif GOR

beiUiaya Rp 1{4 iuta
si tahun 2016. "[a[un
terealisasi untuHmem-

dua lapanga{ tenis

kan, pe
Gunung Agut
segera tereal

yang ada. Anggaran yang lain.untuk
ben-gadaan lapangan voli dan basket
but-door." kata Subawa di AmlaPura,
t''ft:X[l3i|]irun 

2 o 1 7, kembari mem-
bangun minimal satu lapangan tenis'bangun minimal satu lapangan tenis'
sebigai pengganti dua'lapangan yang
dibongkir di Lapangan Candra Bhuana'

Satu hal lagt yang menlulitkan para
pecinta tenis, jika lapangan tenis.dl
bOR Gunung Agung tuntas diperbaiki'
Sebab, poslsi laPangan menghadaPSebab, poslsi laPangan menghadaP
ke timur - barat, nantinya pemainnya
menantang sinar matahari. Mestinya
lapangan tenis melintas utara - se-

latan,lehingga terhindar dari sorotan
matahari.6 k16

yang selalu teraliri air got, ini segera diperbaiki.
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Hatnpir 2 Tahun Mangkrak, /
Kapal Keruk Kembali Beroperasi

bengan yang kini mengaiami
pendangkalan, Hasil pengu-
jian akan diiadikan ba han
laporan ke Kementerian Ke-
lautar dan Perkiranan (KKP)
RI. '"Sudah kami buatkan bak
penampungan. Jadi sejauh
mana kemampuannya, nanti
kami laporkan lagi ke atas,"
tambah pria asal Buleleng iDi.

Disinggung kedalaman kol-
arn iabuh di PPN Pengamben-
gan, katanya, tergantung kondisi
arus, Ketika arus normal, telddi
minus 0,5 meter. Ketika arus
pasang, bisa minus hingga 1

meter. Sedaugkan ketika surut,
semakin dangkal, "Perbandin-
gair kedalaman antara pasang
surut kami memang tidak bisa
mengdkur secah pasti. Te".api,
kalau rnelihat kondisi di la-
pangan,. Ketika rerjadi pasang
kapalbisa rata dengan dermaga.
Tetaf,i kalau surut, kering jauh
sekali," ujarnya.

Sasaran ke depan, kolam
labuh di PPN Pe ngamb en-
gan diharapkan bisa men-
jadi tempat tambatan kapal
berukuran raksasa h ingga
berkapasitas 30 ton ya ng
raia-iata memiliki druft kapai
setioggi 2 meter. "Kalau ideai
sebenarnya, buat melayani
kapal-kapal besar, paling
tidak kedalaman minus 3
meter. Tetapi, kalau mencari
ideal iiu, '.entt peilu proses.
Disesuaikai': !'i1aria yairg nen-
jadi prioriias, karena se-
lndonesia," ungkapya. ra ode
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: Pcfut ,1o, Juli <o(6

7

Kapal keruk qioper€sikan
rhtan Neg€ra,

dl Pengambengan, Desa
Pengambengan, Selasa ('19/7).

Hampir dua
krak, kapal ker,

mang-
dredg-

er di
Nusantara

tahun ini.
kunjungan lbu
Kelautan dan

lalui uji efektivj
dimaksudkan

menjadi lebih
I Adi Candra,

selang dua min-

terl
Men-
la ng-

sung D alam
mas ih

Pusattahun
nya hanya
sekitar 4

tuk m
pun kr
untuk

n mesin yang harus
rikan dengan kcrdisi
, Penyelesaian ken-
dilakukan dengan
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Dugaan KorupiiPerdin DPRD Denpasar .

Lagi, Sekwan dan Dua-,--o-t - --; ----

Anggota DPRD Diperiksa
l

DBNPASAR. NusaBali gatakan pemeriksaan yang
Satu per satu anggota DPRD dilakukan merupakan laniutan

Kota Denpasar yang diduga dari pemeriksaan sebelum-
terlibat daiam Perjalanan Dinas nya. Ia mengatakan masih ada

pefrgguna anggaran df lam

beberapa anggota DPRD Kota
Denpasar yang akan diperiksa.
"Ya tadi memang ada pemerik-
saan laniutan," ujarnya ketika
ditemui.

Terkait pemeriksaan Se-
kwan, Rai Suta yang paling
lama, Syahrir mengataka n
itu merupakan hal yang wa-
jar. Apalagi posisinya sebagai
atasan aparatur sipil negara
di sekretariat DPRD Denpasar.
Syahrir menyebut pemerik-
saan lebih banyak ke pa da
peran sekwan dalam agenda
perjalanan dinas,

"Sebagai pejabat tinggi di
sekretariat DPRD Kota Den-
pasar, hamprr semua anggaran
yang digunakan atas izin serta
pengetahuan Sekwan. Kalau
sekwan tidak tandatangan,
dananya kan tidak bisa cair,"
pungkasnya. Namun Syahrir
tidak mau berandai-andai
terkait tambahan tersangka
baru, Pasalnya penetapan ter-
sangka tambahan masih akan
menunggu hasil penyidikan
yang segera rampung. la me-
mastikan, semua pihak yang
terlibat akan diproses secara
hukum, termasuk pihak travel,

"lGmi tidak akan tebang pilih.
Yang terlibat pasti diproses,"
pungkas Syahrir yang juga peng-
hobi mobil tua ini, Dalam kasus
ini, penldik sudah menetapkan
satu tersangk4 ydtu PPTK (Pe-
jabat Pelakana Tel<nis Kegiatan)
berinisial'AAP Sementara saat
dikonfi rmasi soal pemerilqaan
dirinya melalui sambungan tele-
ponsemalam,Sekwan DPRD Den-
pasal AAN Rai Suta tak mau ban-

'"k 
komentan "Saya sedang ada

acara ini besoksaja'€ ketemu di
kantot' katanF singkrt. !€! ngz

Selain Rai Suta, penyidik
juga memeriksa anggota DPRD
AA Susruta Ngurah Putra dan
Arya Spputra. Penyidik juga
m!merliksa seorang staf Se-
kuf n DPRD Kota Denpasar,
Nyfman luana yang mer{pak-
an inantan ajudan Ketua qPRD
Kota Denpasar, Ketut Darsa
yang sudah meninggal dunia.

Kasi lntel dan Humas Kejari
Denpasar, Syahrir,Sagir Fen-

inil giliran dua anggota

IGN
redJ

an dalam
la2013 a
dinas m€

Per-
per-
lD6

DenpasarJ yang
Selgsa [19l7J.

rtaris Dewan I

ikut diperiksa.
enleriksaan yang
mulai Dukul 13.00

Inf,ormasi rdng

paling lama s
sumber yang
namanya ini.
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DPRD Ihfin H]onor Guru Konrrak
Seta]ra UMK'

SINGAMJA NusaBali mengangl{at guru abdi sebagai
gutu kontrlak adalah kebijakan
yang tepatf Hanya saja, ia minta
agar pemefintah bisa memper-
hatikan ti{gkat kesejahteraan
para guru [<ontrak. Karena be-
ban tugas $uru kontrak hampir
sama ataul bahkan lebih berat
dibandinlkan guru PNS itu
sendiri, "Peran gqru kontrak
sangat mefnbantu dalam men-
gatasi kripis guru PNS yang
terjadi se\arang ini. Kita perlu
memberi{an perhatian lebih
agar me{eka bersemangat
dalam m{ngabdi di daerah,
sehingga lgaji mereka patut
kita sesuafkan dengan keteta-
pan UMK/I kata politisi Partai

Golkar asal Desa Bondalem,
Kecamatan Tejakula ini.

Menurut Tirta Adnyana,
peningkatan honor tersebut
juga sebagai bentuk perhatian
pemerintah terhadap peng-
abdian guru kontrak terse-
but yang ikut menciptakan
generasa bangsa. Disamp-
ing itu, langkah tersebut juga
memotivasi agar guru konffak
lebih bertanggungjawab dalam
tugas-tugalnya. "Saya kira
dengan pefrghargaan yang
layak ini kawan-kawan guru
kontrak ini bisa lebih mak-
simal dalam melaksanakan
tugasnya dan pada akhirnya
nanti pembangunan di sektor

Pemkab Buleleng telaf pu-
tuskan menganekat 1.000 guru
abdi tingkat sekolah dasa{ [SDJ
menjadi guru kontrak pada phun
2016. Namun kini ntuncyl ke-
inginan agar honor gufu kqntrak
dinaikkan setara derigan lupah
minimum kabupaten IUMIQ Rp
1,8 juta per orang tiapbulNn.

Keinginan itu disaq'rpai-
kan anggota Badan Anggaran
(Banggar) DPRD Buleldng, I
Putu Tirta Adnyana karena
menilai honor guru kontrak
yang tertuang dalam ,{PBD
masih dibawah UMK Rp f. juta
perbulan. Dikatakqn, qpaya
penambahan gur{ defgan

tar Rp 3,5 miliar. Belum lqgi
untuk membayar gaji guru
kontrak yang sudah direkrut
tahun-tahun sebelurrinya. f i|<a

sekarang gaji mereka disesuf i-
kan dengan UMK, maka untfik
L.000 guru kontrak yang bapu
diangkat saja anggaran Yahg
diperlukan mencapai RP 6
miliar. "Kita fokus dulu penam-
bahan jumlah guru kontrak.
Besaran gafi tetap mengikuti
kebijakan lamayakni RP l iuta
per bulan, Pertimbangan bu'
kan karena regulasi yangtidpk
mendukung untuk membaShr,
gaji dengan UMK tetapi Pagu
anggaran yang tidak memung-
kinkan," jelasnya. 6 k19

pedaiaiftan pun menjadi cjpti-
mal," inibuhnya.

kan, unfuk saat ini pemerilrtah
fokus nienambah guru konfrakfokus nienambah guru konfrak
Teri<ait lbesaran honor saat ini
mepgacg dengan ketentuan fang
su{ah {ijalankan oleh pemfrin-
tahl Selain itu, pertimbangan png
palfng lenting adalah anggfran
rrarie tidhk mencukupi iika besa-


