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Perkirakan
kebutuhan dana

bidahg pendidikan
menef gah

mencapai Rp 15
ntiliar.

SINGARAJA, NusaBali

itu,
dik)

Bulele:
bidang
SMA/S
Langka

emasang kebutuhan
rn pendidikan menen-anggarfn pendi

gah SMA/SMKgah SIvfA/SMK sekitar Rp 15
Semula, dalam draf
yang disusun Di.sdik
g, program kegiatan

l perubahan drafrestra
as Pendidikan fDis-likan (Dis-

kebutuhan

pqndidikan menengah
K sudah ditiadakan.
ini menyusul kebija-

tuhan dana bidang pendidikan
menengah nanti mencapai Rp
15 miliar. "Sudah kita ubah draf
restranya. Memang awalnya
kita tiadakan kegiatan pen-
didikan menenangah, tapi seka-
rang tetap kita plogramkan,"
kata Kadisdik Buleleng I Gede
Suyasd, dikonfirmasi Minggu
(24/7).

Birokrat asal Desa/Kecama-
.tan Tejakula ini menegaskan, pe-
rubahan draf restra yang kembali
cantumkan program kegiatan
bidang pendidikan menengah
SMA/SMK, karena ada Permend-
agri 3X. Tahun 2016, tentang
pedoman penyusunan APBD
untuk tahun anggaran 2077.
Permendagri 31 Tahun 2016
itu menyebutkan, penyusunan
APIID [ahun 20L7 berpedoman

Pemkab Buleleng hernlastikan
tetap memasang aldkasi kebu-
tuhan dana bidang pen{idikan
menengah SM,f /SfvlK, I pasca
belum pastinya pflinipahan
kewenangan ke Pe(rpr{v Bali.
Kepastian itu setela| Dinfs Pen-
didikan Kabupaten Brileleng
mengubah draf rencan4 kerja
(renstra) untuk tahup 20[7.

kan pet
bidang
SMA/S

erintah pusat, dimana
pendidikan menengah
vIK sudah diambil alih

oleh'p
Namdr
kewen

ovinsi di tahun 2017.
karena pelimpahan

ngan itu belum jelas, .

ora Buleleng akhirnya

tahun 2017. Perkirakan kebu-

putusk4n tetap alokasikan daira
kegiataln bidang pendidikan
menenfah SMA/SMK untuk

{ad{ Peraturan pemerifrtah (pp)
{ompr 38 Tahun 200d tentang
pempagran urusan demerin_
$h qntara pusat, pror,finsi, dan
4abulpaten/kota. Sesuhi pp 38
Flrr1n 2007 itu, kewpnangan
bidairg pendidikan mpnenfah
masih berada di kabupaten/kita.
"Sebdnarnya ridak ada ftrfoalan
bagi \ita, karena tinggilrnemas-
ukkal program kegiat{n dalam

jumla.h SMA/SMK yang ada itu,
olperklrat€n kebutuhan angga-
q1n pendidikannya sebesai Rp
15 miliar. Dana tersebut untui<
operasional, pengadaan ATK,
pembangunan fisil< dan lainnva.
"Biasanya, kita mendapat alokisi
dana pendidikan menengah itu
di bawah asumsi llp 15 miliari,
tmDuhnva.

Rencana pengalihan ke-
wenangan pendidikan me_
nengah SMA/SMK semestinva
sudah tuntas 2 Oktober 20i6
ini. Apalagi proses verifikasi
personil, pendanaan, prasarana
dan dokumen (P3Dl,-flari ren-
cana pengalihan tersebut sudah
selesai disusun. Pengalihan itu
tinggal pembuatan bErita acara
pelimpahan dari kabupaten/
kota ke provinsi. 6e k19

draf lpstraiDan kita-su&h revisi
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Protolkol Pen
menypbut, di
pendidikan n
terdiri dari 16 SMA
11 SMK Negeri tersebai
bilan ]<ecamatan yang a
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Belum Setor
un gan Setahun

NusaBali Alasannya, karena ada perubahan
regulasi, dimana target keun-
tungan setahun yang biasanya
disetorkan tiga bulan sekali, mulai
tahun 2015 target keuntungan
setahun itu baru bisa disetor di
tahun berikutnya. "lni karena ada
perubahan skema setoran, jadi
target keuntungan di tahun 2015,
baru bisa disetor di tahun 2016.
Sebelum tahun 2015, skema
setoran setiap tri wulan, dan itu
sudah kita laksanakan, Perubah4n
skema berdasar petunjuk dari
BKP," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, regu-
lasi yang baru juga mengharuskan
ada pemeriksaan dari akuntan
publik yang ditunjuk Pemkab,
sebelum keuntungan disetor pada
tahun berikutnya. Pemeriksaan
akuntan publik itu untuk memas-
tikan besaran keuntungan yang
diperoleh oleh sebuah BUMD.
"Setelah ada audit dari akuntan
publik, baru kita bisa setor keun-
tungan itu. Dari audititu akan ke-
lihatan, besar kecilnya keuntun-
gan yang harus disetor. Sekarang
hasil audit akuntan publik belum
keluac" jelas Satwikayadnya. '

PD Pasar pada tahun 2015 lalu,
ditarget setor keuntungan ke kas
daerah sebagai PAD sebesar Rp
385 juta. Pihak PD Pasar yakin
mampu melampui target setoran
tersebut hingga Rp 443 juta.
Hanya saja, saat ini masih men-
unggu hasil audit dari akuntan
publik. & k19

ngan PD Pasa
tahun 2015,

n masuk s i
n asli daerah PAD)

Ki APBD ba-
ran2016. Badan

(B r) DPRD Bu pun
m setoran kdun-
tun

n yang belu dise-
tor
Bar
bal
jau
AP
Bar
sen
itu
atu

but terungkap
DPRD Buleleng

tika
em-

poran Pertan
Pelaksanaan

ung-
PIP)

hun 2015. ta
;6Putu Tirta Ad
mempertanyaki

yana
n hal

takan berdas rka n
Milik:tiap Badan U:

B$MD) wajib rkan
ga'n dalam seta
iD: Namun, dala

n se-
LPIP

15, setoran keu
Pasar tidak ke
fiirtahun 2015.

atan
hin itisi

ral
m,

olkar asal De Bon-
la iniatan Te

Pemkab sece rya
rn tunggakan te
i dibiarkan khw

ut.

i temuan
rnya
dan

sak prestasi W'
apai oleh peme

yang
ntah,"

uia Adnyana.
Direktur l

G{de Satwikayad
Pasar
yang

umatdikonfirmasi terpisah
(22 | 7 ) 4nengakui keuntu ndilzzlt)TnengaKulKeunr
tahun 1015 belum dis r$an.
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DENPASA& NusaBali ,

Kejaksa4n Negeri (Kejad)
Denpasar terus kembarg- ,

kan kasus dugaan korupsi
perjalanan dinas DPRD
Denpasar senilai Rp 1 mi-
liar tahun 2013, yang tehh
menyeret mantan Pejabat
Pelaksana Telmis Kegiatan
IPPTI!, I Gusti Made Patra
56, sebagai tersangka. Salall
satunya, memeriksa kembaf i
tiga mantan anggota DPRD :

Denpasar 2009 -2014 yang 
I

duduk lagi sebagai anggota 
I

Dewan2074-2019, Senin
(25/7)ini.

Sumber NusaBali di
liejaksaan menyebutkan,
tiga anggota Dewan aktif
yang rencananya diperiksa.
penyidik sebagai saksi, Senin
ini, semuanya dari Fraksi
PDIP DPRD Denpasar,
yakni I lGdekAgusArya
Wibawa, I Wayan Warka,
dan AA Putu Gede Wibawa.
Selain mereka, satu pejabat

Benambung ke Hal-l5 Kolom 1

Tiga D
..SAMBU|lcAl'l DARI

da{i Sekertariat De{van
DPRD Denpasar, I ltlade
juga akan didiperik$a penyidik
nan tnl.

"Besok fhari ini) ada tiga

periksa" ujar sumber N{saBali di
hngkaran Kejari Delpgs$r, Minggu
(24 /tl). Dia menyetrdtt<af , f<irusus
untuk(adek Agus Arya

pertama

an,A tif D iperiksa Hari Ini

anggota Dewan darl sattl pejabat
Seelcetariat Dewan yan* akan di-

Nyomanfuana

;i Demolcat), I Putu Oka
(dari Fraksi Golkar), I

Tamayasa (dari Fral<si
Raya).

mereka, staf Seke-
(SetwanJ DPRD

; lNyomanfuana, juga

mantan ajudan Ketua
Denpasar 2009-2014,

almarl I Ketut Darsa.
nanti seluruh

Dewan yang ikut dalam
dinas saat itu akan

diperi " beber sumber tadi.
saan terhadap mantan
Dewan ini dilakukan

pada pemeriksaan saksi
a, diduga ada aliran
ke saku mereka. Mark

tiket dan akomodasi lain-
perjalanan dinas yang
Setwan DPRD Denpasar

anggota
h'aveljuga dic
ggota Dewan.

diduga mqn-

hasil markup inilahyang
'a kembali dibagikan ke-.

pada anggota Dewan sebagai uang
jaian'. Padahal, selama mengi-
kuti perialanan dinas tahun 2013,
anggota Dewan sudah menerima
uangsaku berkisarantara Rp 3
juta sampai Rp 5 juta per orang
terganhing jabatannya di DPRD
Denpasar. "fadi, anggota Dewan
juga kecipratan uang hasil mayk
up ini. Selain itu, kalan anggota
Dewan tidak teken (tandaangan),
kan uangnya tidak.bisa cair," jelas
sumbertadi.

Sementara iu, lGsi Inbl dan
Humas Kejari Denpasar, $ahrir
Sagir, membemrkan rencrn l
pemerilpaan sal<si-saski yang tiga
angpa pewan alrtif Kadek Agus
Arya Wilawa, Wayan Warka, dan
AAlhufueWibawa'Yaren-

Sampai saatini, rudali ada 5
mantan anllota DPRD !en-
pasar 20O9-20 14 y4ng df perika
penyidik keiaksaan [erk{it kasus
perjalanan dinas ta$un !013.
Mereka masing-mafing { Kbfut
Nuada (dari Fraksi pemSlcat),
AA Susruta Ngurah putr{ (F6ksi
Demokrat), I retut{rVa papuqa

i San;n,Z-{ i zo(4

il&" rsi

carlanya mereka al<an kami periksa
hari Seniq" ujar Syahrir Sagir.

I)alam kasus ini, penyidik
keja ksaan awalnya meneliti
berkas-berkas soal perjalanan
dinas yang dilakukan Satuan
Perangkat Keria Daerah ISKPD)

Pemkot Denpasar dan perjalanan
dinas anggirta DPRD Denpasar
tahun 2013. Pemerikaan ini
berdasarkan iimuan B PK terk{ft
pedalanan dinas tidak wajarlpng
mencapai Rp 500iuta. ' ,'

Dari petunjuk awal inilah,
penyidik kejalgsaan kemudian
berhasil mengembangkan kasus
ini. Penyelidikan yang awalnya
hanya fokus di satu perjalanan
dinas saja, mengembang menjadi
seluruh perjalanan dinas yairg
dilakukan tahun 2013. Dari
hasil penyelidikan, ditemukan 

,

beberapa penyimpangan dalam
perjalanan dinasyang dilakukan
DPRD Denpasar selar,na setahun.
Bahkan, disebutkan ada kerugpn
negara senilai Rp I miliar dalai,n
kasus ini. Penyidikkejalsaan
aldirnya menetaplan PPTK
Peljalanan Dinas Anggoa DPRD
Ddnpasar 2013, I Gusti Made
Patra, 56, sebagai Ersangka dan
dijebloskan ke sel tahanan,IGmis
(21/7)malam.6rez
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Mantan An$gota D
,ii, :S&$$t'll{+Allti$ARt:lltumd{'f .ii

buat penyidik kejaksdan yakin
ada keterlibatan bejabat lain-
nya, khususnya di Seferatriat
DPRD Kota Denpasaf, dalam
kasus ini. "Pasti adaJ keterli-
batan pejabat lairtnyal Karena
tidak mungkin ia melakukan
korupsi ini sendiriap," jelas
sumber di kejaksaari, Jumat yflng

dik k,
perjal
adala

ruta N1

mokra

jalanan dinas anggo
Denpasar tahun 2Q13
dibidik.

si per-
I DPRD

ikut

dalam

DP

Saat ini, penyidik kr
terus mendalami ket
mantan anggota

Dewan yang diperi
nyidik terkait kasus
dinas tahun 2013. P

dari hasil pemerik
dilakukan terhada

LeI'U5 lfletrUaldrnr KeL
mantan anggota ptt
pasar 2009-20141 Se
sudah ada 5 mantan

sakgg;pbe_lumnyi
jika ada mark up
dan akomodasi
perjalanan dinas y,

dilakukan pihak Sel
Denpasar dan travtDenpasar dan travel.

Nah. hasil mark u
yang kabarnya
kan kepada a
sebagai uang l,
selama mengikuti lanan
dinas tahun 2073, a ggota
Dewan sudah meneri
saku berkisar antara R

inilah
libagi-
rewan

korupsi perialanan'dinas DPRD Den-
pasai seirilai Rp 1 miliar tahun 2013.
Sararan bidik b-erikutnya diarahkan ke
mantan ansqota DPRD Denpasar 2009-ta mantan anggota DPRD Denpasar 2009-
2014, yang diduga ikpt menikmati uang
hasil tiorupsi dalam perialanan dinas'

Informisi yang dih[ipun NusaBali
dari lingkaran Kejari Denpasar, lumat
(22 / 7),-l<asus dugaan korupsi periala-
nari dlnas anggota DPRD DenPasar
tahun 2013 yang telah menyerat .lGM
Parta sebagai tersangka ini dipastikan
akan terus berlanjut. Apalagi, IGM Pa-

rta diketahui mempakan staf adminis-
trasi biasa, namun dipercaya meniabat
sebagai PPTK dalam perjalanan dinas
angg6ta DPRD Denpasar tahun 2013.

Melihat Posisi IGM Parta Yang se-

iatinya hanya sebagai staf biasa, mem-

rt Pelak-
Pemkot
,l Gusti

Kamis
i (Ke:
k tqr-

Rp 5 juta per oran& ter-
g jabatannya di DPRD
ar. "fadi, anggota De-
,a kecipratan uang hasil
p ini. Selain itu, kalau
Dewan tidakteken (ta-

4anJ, kan uangnya tidak
r," ielas sumber tadi.
pun 5 mantan anggota

enpasar 2009-2014
ah diperiksa'penyi-

aksaan terkait kasus
an dinas tahun 2013
I Ketut Nuada (dari

mokratJ, AA Sus-
rrah Putra (Fraksi De-
, I Ketut Arya Saputra
ksi DemokratJ, dan I
Mahendra [dari Frak-

'J, I Nyoman Tamayasa
ksi Indonesia RayaJ.
mereka, staf Setwan
enpasar, I Nyoman

uga telah diperiksa.
n fuana merupakan
L aiudan Ketua DPRD
npasar 2009-2074,

I Ketut Darsa. "se-

'a, masih ada anggota
yang akan menjalani
isaan dalam kasus ini,"

ara itu, Kasi Intel
as Kejari Denpasar,
Lgir, juga menegaskan
akan menyeret selu-

kyangdiduga terlibat
asus perjalanan dinas
DPRD Denpasartahun

dsgadn ,' 
Benamhno te fiatfi fonm 5

D Den pasa rJude ikut-Dimi k

p mantan anggota
r lainnya. "Yang

ua yang terlibatakan
;es," tegas Syahrir Sa-
ikonfirmasi NusaBali

isah.

Sebelumnya, kuasa hukum
tersangka IGM Patra, Made
Rinata, menyatakan klien-
nya hanya menjabat sebagai
staf administrasi saat itu per-
jalanan dinas terjadi tahun

. 201,3. Karena itu, Made Rinata
meminta agar penyidik kejak-
saan jujga memproses pihak
lain yang terlibat. "Klien kami
juga tidak pernah meneri-
ma uang apa pun dari hasil
korupsi ini," tandas Rinata
usai mendampingi tersangka
IGM Patra diperiksa di Kan-
tor Kejari Denpasar sebelum
kemudian dijebloskan ke LP
Kerobokan, Kecamatan kuta
Utara, Badung, Kamls malam.

Dalam kasus ini, penyidik
kejaksaan awalnya meneliti
berkas-berkas soal perjalan-
an dinas yang dilakukan Sat-
uan Perangkat Kerja Daerah
[SKt'D) Pemkot Denpasar dan
perjalanan dinas anggota DP-
RD Denpasar tahun 2013.
Pemeriksaan ini berdasarkan
temuan BPK terkait perjalanan
dinas tidak wajar yang menca-
pai Rp 500 juta.

Dari petunjuk awal inilah,
penyidik kejqksaan kemu-
dian berhasil mengembang-
kan kasus ini. Penyelidikan
yang awalnya hanya fokus di
satu perjalanan dinas .saja,
mengembang menjadi selu-
ruh perjalanan dinas yang
dilakukan tahun 2013. Dari
hasil penyelidikan, ditemukan
beberapa penyimpangan dalam
perjalanan dinas yang dilakukan
DPRI) Denpasar selaina setahun.
Bahkan, disebutkan ada keru-
gian n-egara senilai Rp 1 miliar
dalanr Raius ini. 6r rez

enurut Syahrir.Sagir,
r agenoa pemenKsaan
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HUTAdyaksa ikado Rp 3,7 Miliar
* Dari Uan Pengem

I'\
lian Koruptor Kasus Undiksha 

"

melal i rekening PNBP buatan melawan hukum, mem-
perkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi se-
cara bers[ma-sama yang dapat
merugikan keuangan negara
dalam pengadaan tanah untuk
pembanguna kampus FOK
Undiksha tahun 2010 di Desa

fineng Dalem, Buleleng. Ketiga
tordakwa diduga melakukan
mark up harga dari harga Rp
6,5 juta per are menjadi Rp 18
juta per are.

Bahwa akibat perbuatan
terdakwa telah merugikan
keuangan negara Rp 3,7 miliar.
Perbuatan terdakwa diancam
pasal 2 ayat (1J jo pasal 18
UU no 3ltahun L999 tentang
pemberantasan Tipikor seb-
agaimana telah diubah UU no
20 tahun 2001 ttg UU yang
sama fo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPjo pasal 64 KUHP. Sedan-
gkan clalam dakwaan subsider,
para terdakwa diancam dalam
pasal 3 jo pasal 18 UU yang
sama.6r rez

(Penda
Pajakl

atan Negara Bukan

pen
kejaksaan. Dengan
balian ini juga dipas-

tikan ii kasus korupsi mark
up peh
Undiks
incraht
tetap).

daan lahan FKOP
.a di f ineng Dalem
berkekuatan hukum

asus untuk kelima
terpid
bebern

na sudah incrqht,"

lima ter
pengad
Singaraj
1 tahun

L. Seperti diketahui,
akwa kasus korupsi.kwa kasus korupsl
n lahan Undiksha
divonis sama, yaitu
njapa.

Keli
yaitu '

terpidana tersebut,
yan Suarsa (Ketua

Panitia
Nyoma

n Lahan) dan

tanah
Mustiara (pemilik

n makelar), IG Putu
atha fKabgg Peren-Sugiwa

canaan ndiksha), I Nengah
Nawa I
Dalem)

pala Desa fineng
Dewa Komang

Indra ( kelar tanah).
Da kasus ini kelima ter-

lah melakukan ataupidana
turut a melakukan per-

Edisi
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uang pengembaliap ke
negara dua dari llma
dana yang sudah d
oleh majelis hakirh I

lan Tipikor Denpapa
narapidana tersebr yaitu
Dewa Komang Ir
sar Rp 1.006.12 dan
Wayan Mustiara
2.724.750.000.

Rp

dikembalikan Rp
yang

lebih," jelas
Selanjutnya uan[ ir

disetorkan ke,kas r

akan
gara
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Gerede$ dan
* Dalam Ka

an Keponakannya Diselamatkan
us Dugaarh Korupsi Pipanisasi Karangasrt 

t

DENPASAR, Namun gampai saatini pihaknya
belum nrienerima pemberitahuan
dari pihhk penldik kepolisian.
Padahal sebelumnya, penyidik
sudah pernah rnenerima SPDP
(Surat Perinah Dimulainya Penyi-
dikan) untuk Ersangka Geredeg.

"'Iaoi untuk SP3 kami be-
lum terima," ujarnya singkat.
SemenHa unhrktersangka NoPi-
yanti, Suprdi mengatakan m4sih
menunglgu penldik kejaksaan
memendhi petunjuk kejaksaan.
"Untuk Nopiyanti masih tahaP
P-19;'tegasnya Dalam kasus ini
para tershngka diduga melalrukan
tindak pidana korupsi terhadaP
pekerja4n konsffuksi jaringan
air bersih di empat kecamatan
di Karangasem yang menggu-
nakan APBD Karangasem tahun
2009-20L0 senilai Rp 29 miliar'
Konstruksi jaringan air bersih dan
air minum ini sendirl terbentang
sepanjang 60 lcn yang meliPuti
Kecamatan Abang lkrangasem,
Manggisdan Kubu.61ez

korupsi
masih
dalam

iproses,

rakan-
Malah

un- saat mftjabat sebagai konsultan

waktu
lalu. Sementara untuk

sihdi-
unhrk

Nopi
berkasnva bolak
dan kepolisian"

Selain kepala pr
Adhi Karya, Parno
yangdiahandalam
pipanisasi Karanl
ada dua tersangka
kasus ini yang bel
yaitumantan
IWayanGerer
nya, Ni lkdek
beredar kabar jika
ini diselamatkan

Informasi yang
tuk tersangka
sudah ada SP3 (l

Penghentian
diterbitlenpenyi

Nopiyanti kasusnya kini
gantung di tahap P- 119.'l

Geredeg informasifya
sudah SP3. Kalau tetsar

ka Ger{deg penyidik kepolisian
menycput mantan Bupati Ka-
rangas,im dua periode ini tidak
terlibat dalam kasus korupsi
pipanisf si yang sudah memvonis
tiga terpalcwa Sementara untuk

Edisi , grw Lzl Jut zok
Hal i{

dari PT
Hadiono

Karfngasem
antara pe-

nyidik
Pihak

lan kejaksaan.
menganggap
. karena lalai

kejaksaa[ Nopi-
r diferat karenayanti

saaf berstatus CPNS

sus Polda Sipil) dan
konsul-

tan stidaksah."Makanya
masih bolak-balik

beber sum-
ben I(a
Wayan

Penuntutan Kejati Bali
dikonfirmasi

pada fumat (22/7).1
Dijelaskannya, ufh kasus Karangasem.


