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Ubah nrvajahan Kuta

Pem dung Segera Tata Util tas Kabe

i
-r.

kabel
Kuta,

yatakan
saat

di udara.
unan

per-
waiahan Kuta
widata Badung

ikon pari-
bersih

di udara.
I Gusti Anom Gumanti, Kadis Bina Marga dan Pengairan lda Bagus Surya

be.
di Kuta, Kamis (212)

rada di bawah dilak-
sanakan secara " kata Giri

241.177.457. "Kalau nanti dan Jalan Tegal Wangi sepanjangPrasta disela-sela luan yang
Badung I

rala DinasGustiAnom
' sudah siap, selanjutkan
tetapkan Perda Utilitas

500 meter.
Karena utilitas di lokasi ProYek

tidak beqitu banvak maka ukuran
box ha4!a 80 cm x 80 cm. Akan
tetapi uirtuk jalan-jalan utama yang
utilitasnya sangat banyak, ukuran
box mdncapai 1.5 m x 2 meter.
"Ukuranlbox kita sesuaikan dengan
kondisi utilitasnya," imbuh Surya
Suamba. Bila sudah tuntas, utilitas
publik bisa masuk sePerti kabel
Telkom termasuk kabel untuk
fiber oftik, dan untuk kawasan tert-
entu iuoa bias dimanfaatkan untuk
penain-batan pipa PDAM. Namun
terlebih dahulu pemerintah harus
menyiqpkan dasar hukumnYa
berrpa perda. @

Badung
Camat

Kuta
Wayan Daryana
PLN.

Dalam ta
pati, dahulu

utilitas batan
Untuk ini telah

dikerjakan proyek
sepaniang 3 km,

terpadu utilitas

1.800 meter
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siap menata wajah Ku
ini terganggu dengan
utilitas yang n

'Dengan ko
berdasarkan Tri

ada tempat yang telah kita
" teoas buoati.
entira itu, Kepala Dinas

lB Surya Suamba yang
Kabid Jalan dan Jem-
Nyoman O.ka.Permana

;k6n, proyek drainase dan
lrpadu ini yang dikerjakan
system clean contlaction

50 persen. Proyek

.r. Mau tidak mau, pemilik
harus menempatkan utili-

I
.IST

Giri Prasta disaat menin,au drainase bersama anggota DPRD
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PPTK De a$ar Dij Closkan ke Taihanan V'
M Patra 6 jam, Selanjutnya, tersa[rgka rinya tidak pernah menerima
ahanan, IGMPutrayangbarusekitar2 uang apa pun dalam kasus

Setelah menjerat

pukr.rl 19.00 Wita.
dijebloskan ke

Sebelum dijebloskan ke tah-
anan, terangka IGM Patra sem-
pat menjalani pemeriksaan
selama 6 jam, sejak siang pukul
13.00 Wita. Saat pemeriksaan
kemarin, tersangka IGM Patra
didampingi kuasa hukumnya,
I Ketut Rinata. Begitu keluar
dari ruang pemeriksaan tadi
malam, tersangka yang sudah
nrengenakan rompi warna
oranye langsung diangkut ke
LP Kerobokan menggunakan
mobil tahanan.

k Kejari Den mal bulan pensiun, akan rqenjalani ini. '5aya tidak pernah terima
dd,l- penahanna di LP Kerobokan, uang," ujarnya.singkat,sAatterus melakukan

untukmembidik
nya. Sampai saat

'sangka sambil menunggu persidan- akan dibawa menu;u LP Ker-
, $udah gan. obokan, tadi malam.

sekitar 7 mantan )ta Terkait kasus dugaan ko- Dalam kasus ini, penyidik
14 rupsi perjalanan dinas DPRD kejaksaan awalnyh menelitiD

yi
RD Denpasar 2

menjalani fsaan Denpasar yang menjerat kli- berkas-berkas soal perjalan-
hupsi ennya, Ketut Rinata den- andinasyangdilakukanSKPD
Fbut. gatakan, meski IGM Patra Pemkot Denpasar dan per-
nasih menjabat sebagai P[T( da- jalanan dinas anggota DPRD
dban- lam kasus ini, namuft d{lam Denpasar tahun 2013, Pemer-
s su- menjalankan tugasnla fang iksaaniniberdasarkantemuan
lanya bersangkutan hanya sebggai BPK terkait'perjalanan dinas

'bagian administrasi saja. Bah- tidak wajar yang mencapai Rp

it kasus dugaan
jalanan dinas t

"U
m(
ga
ml
dil

tuk tersangka I
nunggu hasil

penyidikan,"
yang enggan

rankan ini.
entara itu, i Intel kan, menurut Rinata, kliennya 500 juta.

Dalam kasus ini, tersangka Humas Kejari D
hrir Sagir, men

lpasar, "tidak pernah menerima uang Dari petunjuk awal inilah,
rtakan apa pun dalam kasus yang di- penyidik kejaksaan kemudian
a IGM tuduhakn penyidikkejakgan. berhasil mengembangkan ka-
Z0 hari Namun demikiin, Riqata sus ini, Penyelidikan yang

IGM Patra diduga terlibat mark Syi
up harga tiket pesawat dan I p-e

akomodasi perjalanan dinas I Pgr
anggota DPRD Denpasar tahun I kg
201.3. Dalam kasus ini, penyidik I psl
kejaksaan menemukan keru- | ftg
gian negara sekitar Rp 1. miliar. I pp

"ladi, sebagai PPTK, ter- | Sv.
sangka IGM Patra ini yang terli- | Nu
batlangsungdalampengadaan 

I

tiket dan akomodasi untuk | 1g1
anggota Dewan yang melaku- | Rir
kan perjalanan dinas," uiar I na
sumber penyidik kejaksaan, | 5s1

I1-I r.r1""n. 
I pu,

aharlan tersa
dilakukan

epap. "Ya, kita rkpkan enggan menyebut kienny4 se- awalnya hanya fokus di satu
,rdang- bagaikorbandalarnka$usber- , perjalanan dinas saja, me-
r dinas jalanan dinas DPRD Dpnpfsar , ngembang menjadi seluruh
'," ujar ini."Harusadatersangkajang : perlalanandinasyangdilakukan
fir.masi lain yang bertanggung jarfab. tahun 2013. Dari hasil peny-

ahanan kepada t
<orupsi perjalana

Kota Denpasa
rir Sagir saat d

ali, tadi malam. . Terutama, bagian kqgan[an . elidikan,. ditemukan beberapa
u[<urn yang mengurus langsung f er- penyimpangan dalam perjala-
Ketut jalanandinasanggotaDewan," nandinasyangdilakukanDPRD

dangkan kuasa
IGM Patra,

ta, mengatakan
kliennya ini di

naha- tandas Rinata Denpasar selama setahun. Bah-
rukan Pernyataan senada jpga kan, disebutkan ada kerugian

h penyidik m
kan Pernyataan senada jpga kan, disebutkan ada kerugian
kan disampaikan tersangka IGM negara senilai Rp 1 miliar
Itar Patra. Menuru! lqM_P_qlI1{di- dllaln kasus ini. 6 rezryilg31setalg
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Sasca 
Pena

I KeE

an tanggungjawab
en*an adat sudah d

ter-
n

t oleh
id itha

mpat,
widitha'

fqg"'rKatran
alih

terpilih.
kare na

em-
Bu-

Diana,
/7).
Kelian
Kedis

ero Ny-
tian itu
ugaa n
masatorupsi,.namun kare

jhbalan dari Jero Mant Ketut
widitha telah habis.

pi
JFro Ketut Swiditha, karena

sudali4remFng masa tugasn
delesai. Kemudian d kukan

h lero
nama

," jelas

f,emilihan, dan terpi
Nyorfan Astawa, kala
spkrEtarisnya, saya

pada tahun 2013.
Data menyebut,

ban-
gra m

bernama Banda
Kedisl dimana lero
Ketut Swidltha duduk
kgtual dan Made Su rlSma

alam

Desa
-l gKu

uslrngbiu,Buleleng,
angarun oengan pl
lua prajuru adat s
ero Jr4angku Ketut
an Made Sudaris

s(ba!ai bendahara.
ngpno[al mencakup pen

nan Dua Prajuru Adat Kedis

atan Adat
Berj an Normal

'lehlprajuru 
yang bar

Sit+asinya kondusi
rrajtrrunya sudah dil
at bulan lalu," kata
un$biu Made Sud;
Likohfirmasi Kamis

Dfkatakan, posii
dat Desa Pakram;

'an! sebelumnya diia
ero Mangku Ketut S

ela\ digantikan oleh
ma{r Aitawa. Pengga
ukdn karena kasus
ma

Kedis,
dan

jari) Singaraja Rabu di LP
Slngataia. Kedua prajur!
andudg dugaan korupsi

Sudama Diana.
; Dua prajuru masint

Keliap Desa Pakrama
Jfro Mangku KetutSwi(
SPkretarisnya Made Su
dltahan Keiaksaan Nel (Ke-

dari
dan
,ud)

I di

kes-

nembuat gurat perta
i4wabFn (sPl) fiktif atas
hlbah sebesar Rp 945
$mepterian Pindidi
KFbuFayaan (Kemen

peralatan untuk sekaa gong
kebyar serta pembuatan arena
berlatih gong kebyar. "Tapi fak-
tanya kegiatan-kegiatan yang
diajukan dalanr proPosal itu
tidak dilaksanakan. Total ada
13 kegiatan dalam proposal
yang tidak dilaksanakan," jelas
Kepala Kejari Singaraja Su-
marjo didampingi Kasi Pidsus
Indra Novianto Santosa dan
Kasi Intel GustiAgung Kusuma-
yasa, kemarin

Kedua Prajuru Adat terse-
but diierat pasal be rla p is,
pasal 2 ayat l junto pasal 18
Pndang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pem"
berantasan Tindak Pi da na
Korupsi, sebagaimana diubah
dan ditambah [Jndang-undang
Nomor 10 Tahun 2001 ten-
tang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Pasal 55 karena ada
unsur membantu melaksana-
kan kegiatan. Ancaman huku-
man dengan dakwaan primer
paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun, dengan
denda paling sedikit Rp 200
juta dan maksimal Rp L miliar.
Sedangkan dakwaan subsider
ancaman paling sedikit 1 ta-
hun dan paling lama 20 tahun,
dengan denda paling sedikit
Rp 50 juta dan maksimal Rp
l milyar

Kajari Sumarjo menyebut,
bantuan hibah Rp 495 juta
masuk dalam rekening BRI
dengan nama RBP Seni Budaya
Banda Sawitra. Selanjutnya
bantuan te rseb ut dicairkan
dalam dua tahap, yakni tahap
pertama tanggal 21 Nopember
2013 sebesar Rp 100 juta dan
tahap kedua tanggal 25 Nopem-
ber 2013, sebesar Rp 395 juta
lebih. Dana tersebut dimanfaat-
kan untuk membangun rumah
budaya. Namun hingga batas
waktu yang telah ditentukan
rumah budaya yang diharapkan
sesuai proposal tidak terwujud.
Diakui Kajari Sumarto, kedua
tersangka telah kembalikan
sebagian dari hasil korupsi.
namun pengembalian itu tidak
menghapuskan perbuatan pi-
dana. i k19
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Komisi IV Kdnsultasi ke Pusat
* Pemproy TetaO An$garkan Dana SMA/SMK 2017

"Fakta ini stfdah
jelas kami d{patkan

bahwa Pempfov Bali
wajib menfiapkan

anggarai sesual
dengan perintah

UU 23 Tahun
2014 tentang

Pemerintahan
Daerah, dimana

sr\4A/SMK
kewenanganhya ada

di provinsi"

DENPAS R,NusaBali Wiryat4ma.
M enlu rut Parta, dari kon-

sultasi itu, hasilnya secara gam-
blang menyampaikan kewajiban
provinsi mengalokasikan angga-
ran untuk SMA/SMK pada Tahun
Anggaren 2017. "Fakta ini sudah
jelas kainidapatkan bahwa Pem-
prov Baliwaiib menyiapkan ang-
garan sesuai dengan perintah UU
23 l'ahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah, dimana SMA/SMK
kewenangannya ada di provinsi;'
ujar pria yang digadang-gadang
iadiCawagub oleh PDIP Bali ini.

DikaPakan Parta, adanya kes-
impangbiuran pengelolaan SMA/
SMK akibat tidak lengkapnya per-
atuEn dan ego sektoral masing-
masing daerah. Bahkan, kata dia,
ada disebutkan dari putusan MK
(Mahkamah Konstitusi) SMA/
SMK kernbali dikelola kabupaten
dan kota. "ltutidak benar fputusan

Komi i lV DPRD Bali men-
datangi Kementerian Pendi-
dikan d n Kebudayaan RI di
Jakarta
lihan k

.erkait dengan penga-
wenangan 5MA/SMK

dari ka )upaten/kota kepada
, Kamis (21l7).
lkonsultasi kami ke

provins
"Has

pusat, P
kasikan

mprov Bali wajib alo-

dari AP
anggaran SMA/SMK

D Bali 2017," ujar Ketua
Komisi I DPRD Bali yang mem-
bidangi pendidikan I Nyoman
Parta, di rubungi via telepon dari

r, Kamis (2L /7).
menyebutkan rom-

Denpas
Parti

bongan Komisi lV DPRD Bali
yang di :erima Kepala Bagian

gaan Kemendikbud lda
ti, Kabag Kelembagaan

Kelemb
Wijayan

(Ketua Komisi lV PPRD
Bali. Nvoman Parta)

Biro Hu um dan Organisasi Ke-
mendik ud Fauzi Jazuli dipimpin

PRD Bali Nvoman AdiKetua

Stat ini, kata Parta, sirdah

ing peran;'ujar Parta.
Atas kondisi ini, Kadis Fendi-

dikan, Pemudan dan Olahraga
Provinsi Bah Tjokorda lstri Agung
(TIA) Kusumawadhani dikonfi rmasi
Kamis kemarin, mengatakan pihak
Pemprov Bali tetap menyiapkair
alternatif-alternatii "Kami tetap
menyiapkan dua per€ncanaan. Saat
ini turunan dari pelakanaan UU
23 Tahun 2014 benrpa Peraturan
Pemerintah belum terbit. Kalau
nanti terbit dalam waktu dekat ini
kamipasti lakanakall perintah UU
23 Tahun 2014 itu," ujamya"

Kata dia,APBD Bali 2017 yang
disusun tetap akan d iajukan
dalam proses verifikasi di Ke-
menterian Dalam Negeri. "Nanti
di Kementerian ada keputusan
juga. Kuncinya di Depdagri soal
anggaran itu;' tegas mantan Ke-
pala Badan Diklat Pemprov Bali
ini. --, nat

51at lnr, l(ata Parta, slrdah
turuf Pf 18 Tahun 2016 teitanq
Per{ngkft Daerah yang {alam
peniplasf nnya menegask.rfr ke-
wenlangF n SMA/SMK dlatur
dalain slruktur dan pera{gkat
dan organisasi daerah di prlovin,
si. "[,lg!ak ada memberlikan

I:yPllte"l pada kabuppten,
Fta{ di frovinsi," tegasny{lagi.

Dlkatfkan, pelimpaha fr ke-
wenFng+n pqngelolaan qMA/
SM( dali kabupaten/kot| [e-
Pad{ Proirinsi sebenarnya s}ntat
bag{s ya[ni ada pembagiafr fte'
wenfngafr sehingga Iebih flktrs-
nya {ren{nganinya. "Pendidikan
tingdi di ltangan pusat, perldidi-
kan menpngah di provinsi[ dan
pen{idikfn dasar di kabuSten.
Iadi fokub denean masiis+nas-

dari
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Kasus Pipinisasi Karangasem Berlanjut
* Giliran rKQpala Pro{ek dari PT Adhi Karya Ditahan

I

klp'
dflla
rlrsa
Jfse
rpbkr
an9:
an9i
;angl

mny

Penahanarl k pala
rlam
isasi
sem
rkan
rgan
rgan

Dafam kasus ini, Parno di- si sepanjang 62 kilometer ini
diikuti 16 peserta lelang den-
gan 13 perusahaan yang lang=
sung mengajukan penawaran.
Saat itu, penaWaran terendah

' 
dilakukan PT Waskita Karva
berkerjasama dengan PT Duia
Karya dengan nilai penawaran
Rp fl6,4 miliar.

Namun demikian pada le-
)lang tersebut, PT Adhi Karya
rnenawar Rp 27 miliar dan
memenangkan proyek itu,
sed4ngkan PT Waskita Karya
dijadikan cadangan. Setelah
membuat perjanjian yang di-
tandatangani Kadis PU Karan-
gasem, Arnawa dengan Kepala
Divisi Vll PTAdhi Karya, lmam

Wijaya Santosa. Sedangkan
IB Made Oka ditunjuk oleh
mantan Bupati Karangasem,
Wayan Geredeg pada 2008
sebagai PPTK dalam proyek
pengadaan kontruksi air ber-
sih dan pengembangan air
minum di Karangasem ini.

Dalam pemasangan pipa
inilah akhirnva ditemukari
penyblewengan. Pasalnya, PT
Adhi Karya menggunakan

na4 |

,y?f
ptp€

lran(
neru
emb
srsid

dugaltgrlibat dalam peny-
proyeK d elew{ngan anggaran proyek

kasus pida senilali Rp 27 miliar bersama

Karang
3 ter{akwa sebelumnya yang
sudatrl dijatuhi hukuman oleh

ini me
Ieff
reIS

ate
:be

an
an
an
ka
ta.

maje{is hakim Pengadilan'Denpasar.

pengemb
dari persid

tg€
tg€
lgl
ny

"n{lam kasus ini, negara

persida
dirugi|<an Rp 3,7 miliar," pung-

tiga tersa kas Polfn yang baru dua bulan
menjalat sebagai AspidSus

sebelu Kejati Bali. Dalam kasus ini,
sudah 4da tiga terdakwa yang
dijatul|i hukuman berbeda.

DENPASAR, NusaBirli 
i

Setelah tiga lter{akwa
dijatuhi hukumafr b$rbeda
dalam kasus duga[n l{orupsi
pipanisasi Karangalem,l penyi-
dik Kejaksaan Tinfgi (Kejati)
Bali kembali menetima, pelim-
pahan berkas danl ter$angka
kasus tersebut. (ali lni pe-
nyidik melakukan pen{hanan
terhadap satu tersahgk{, yakni
Kepala Proyek pipfnisasi Ka-
rangasem dari PT $dhilKarya,
Parno Trls Hadior{o y{ng di-
tahan pada, Kamis [21"/7).

Penahanan ini ien{iri di-
lakukin penyidik $etelph pe-
nyidik Dit Reskrir$susl Polda
Bali melimpahkanr terqangka
Parno ke penyidik fejafi Bali.
Setelah melakuka4 peperik-
saan terhadap Parpo qelama
dua jam dari pukul f.1.0p Wita
hingga pukul 13.0Q Wifa, pe-
nyidik langsung fenfbawa
Parno menuju molil tapanan
yang membawany{ ke Lapas
Kelas IIA, Kerobokan,l Kuta
Utara, Badung.

Aspidsus Kejati Bali, Po-
lin Sitanggang yang ditemui
mengatakan penafanan ke-
pala proyek dalam pekgrjaan
Konstruksi faringan $ir I$inum
dan Air Bersih Pen$adafn Air
Minum di Kecamatpn-{bang,
Manggis dan Kubfr, K[ran-
gasem ini mgruplalgf pefgem-
bangan dari pe4pid{ngaf tiga
tersangka sebelumrfa. lSeka;
rang kami lakukan ppnalranan
untuk 20 hari ke dppa$," te-
gasnya. I I _

Di ant{ranya, mantan Kepala
Dinas fekerjaan Umum [PU)
Karangpsem, I Wayan Arnawa
sebaga{ ffx (Pejabat Pembuat
Komitnf enJ yang dijatuhi huku-
man 1,$ tahun penjara, PPTK
(Pejabft Pelaksana Teknis
KegiatafrJ IB Qka yang dijatuhi
hukum{n 1 tafrun penjara dan

Kepala
Wijaya
hukum

Adhi Karya,Imam
tosa yang dljatuhintosa yang diiatuhi

2 tahun penjara.
diketahui sebelum.

nya,
ini u

pemasangan plpa

tu. Kar;,
dan Ma

;-

k merlgaliri air empat
an di Karangasem, yai-
rgasefn, Abang, Kubu pa yang tidak sesuai dengan

rntriak. 6 rezL
i*'*l$S@.'.tqj j}:{Wttr&S!;}ffi *il

. Proyek pipanisa-

i$
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