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Polres Intensif ka n nyidikan Kasus'LPD Suwat

Sekretaris tPD icecar lzsPertanyaan

ait
D,
bil

I

sekretaris tidak tahu pasti arah
dana tersebut. Pemeriksaan
NN berakhir pukul 15.00 Wita.
Pemeriksaan ini masih akan ber-
lajut sesuai kebutuhan penyisik.

Seizin Kapolres Gianyar AKBP
Waluya SH, Kanit Idik III Unir
Tindak Pidana Korupsi IPTU
Reza Pranata SIK saat dikonfir-
masi membenarkan pemanggi-
lan mantan sekretaris LPD Suwat
untuk menjalani pemeriksaan.
"Kami masih melakukan pemer-
iksaan, dan ini masih berlanjut,"
jelasnya gngkatrye,--' 

Kaius l.Eait rittir ii]-Desa .

Pakraman Suwat berawal dari
Ketua LPD Suwat,RY,47, Sekre-
taris LPD NN,32, dan Bendaha-
ra, MS,44, mengelola dana awal
Rp 10 juta yang bersumber
dari APBD Kabupaten Gianyar.
Ketiga pengurus LPD ini diduga
membuat kredit fiktif 40 nama

MH, tiba Polres Gianyar pukul
. pi sela-sela pemer-
Nlarayana mengung-
rgga Selasa kemarin,

11.00
iksaan i

dana yang d kapkan h
kliennya h berstatus sebagai

ngakui, penyidikpengu saksi. Ia

kemana alira
ter

123 perta
ln peftanyaan hingga
yaan kepada NN. Per-
tg diajukan terkait ali-
)D, dana yang diambil
rus dan kemana arah

tanyaan
ran dana
oleh
dana t. Kata dia, kliennva

dana kepada pihikmengali

rten
tim
Ko-

yang
- ketua

ma sesuai perintah
iennya juga sebatas

melakuka pencatatan, naErun
pasti proses penari-tidak tahr

kan dana :u. "Klien saya tidak
ru tentang kredit fik-
r mengikuti desakan
jelas Narayana.
'ayana, pengeluaran

tahu
tif. Ia han
dari

hat
SH

Kata N
dana LPD ketua juga tanpa
koo sekretaris, sehingga

I
1

lt
Penasihat I Gede

Pidana

ngan. rerk
ami
5ju
ma

bcr

rbang
fiktif
Total
rakat

4juta. Dana LPD b
20L0 urus melaku hingga total pinj

mencapai Rp 687,
maI

J ut:
nasJ
cr6

perlgalf ha data administr
man
J uta.
nasya
cr62

ke
seli

puter dan d ke
tabungan Rp

erugian LPD atau r

p 871.942.500.6

SH MH (kanan) saat berbicara
iSat Reskrim Polres Gianyar, Selar
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Kasus Koru
\T
l\ amanva but, Wi

GIANYAR. NusaBali

hormati

seiakbulanJ
2013. Sedar

berdasarkan putusan kasasi M,{ ter}<ait
kasus penyelewengan pembuat{n d(tail
engineering design (DED) PDAMlGiar.fyar
senilai Rp 2,6 miliar. Nuka dan Pulra dfvo-
nis 4 tahun dan Dewa Putu Djati {ivoriis 5
tahun. Dalam putusan pengadila{ tin$kat
pertama, ketiganya semg3t1f 

ivonf 
s befas,

si DED PDAM Gianyar

arma Siap Dipanggil
T\ . l'I
HenuolK

t, Selasa (26/7) Gede hadap kelembagaan dan keuangan PDAM.
"Setahu tiyang (saya) trntuk pengawasan
keuangan di PDAM sudah dilakukan oleh
BPI(P Provinsi Balij' jelasnya. 

f ika ada yang
tidak sesuai ketentuan, Badan Pengawas
membedkan teguran lisan/tertulis, jika ada
kasus, tentunya yang bertanggung jawab
adalah yang melaksanakan perbuatan
tersetrut.

Bila nantinya akan diundang oleh
penegak hukum, Widarma menegaskan
clirinya sudah siap, dan akan memberikan
informasi yang diketahuinya. "Saya akan-
rnenyampaikan sejauh mana yang saya
ketahuij' tegasnya. Dirinya mengaku tidak
mengefti kenapa namanya disebut-sebut
dan dikaitkan dalam kasus ini. Meski demi-
kan Widarma akan mengikuti perkemban-
gan selanjuhrya.

ngkapkan dirinya tidak
<ar.r dilaporkan oleh Nyo-rkan dilaporkan oleh Nyo-

yang dilakukan Nyoman
n hak pribadinya. "Saya

olartg untuk belbicara."
jelasl<an Widarma dirinya

ragai Ketua Badan Pengawas
li 20L2 sarnpaibulan 0ktober

n kasus penyelewengan
an detail engineering de-

Gianyaryang merugikan
sebesar Rp 2,6 milia;

ir ketika dirinya baru masuk
DED dilal<sanakan oleh Di-

ada tallun anggaran 2010 dan
rakhir pada Desember 201.0.

rbahkan Badan Penga-
r4ela{ukan pengawasan ter-

Seperti diberitakan sebelum diiebloskan
ke,Rutan Gianyar: salah satu terpidani,
yakni mantan Dirtek pDAM Glanvar,
Nyoman Nuka sempat melaport an mantari
j(itu? t$l p.ngawas (BpjpDAM Gianyar;
I Gede Widarma Suharta, yang dituding
terlibat dalam kasus ini. VersT Nyomafi
Nuka, Widarma Suharta yang kini men_
ja.bat Kadis Tenaga Kerja dan irosmig.aii
t ranyf r itu, ikut andil dalam kasus korlpsi
p-emhuatan Detail Engineering Design
IDEDJ PDAM Gianya4 pe-rencanaan provek
pipanisasi mata air Geroh dan Bayai, serta
glll-LCil p ggrwai harian di p DAM cianyar
200.9-2072.Kasi lntel Kejari Gianyaa Ketut
5uorarta, mengatakan pihaknya sudah
nrenenma. laporan terpidana Nyoman
Nuka tersebut, "Laporan itu nrasih kami
dq!ryli'i"]gt Sldi"rra, Senin latu. 6 (x:6z
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Dewan Nilqi Anggaran den[an Asumsi--1ll 6 Paket Calon Tak Masuk Akal

Ketua Bali,
andhi

m rskan
tidakpihak

ber umsi,
namun rnela kan

peren
dengan data

usulan a

DENPASAR NusaBali

254 miliar. Nah, pengangga-
ran tersebut dipastikan akan
dicicil.

- 
"Dengan kondisi keuangan

Pempro.v Bali sekarang dFn-
gan berbagai kebutuhan ypng

Pemprov Bali felas harus cicil

tidak, kata Jaya puartama yang
tahu adalah KPU Bali. xpu eaii
berasumsi anggaran Rp 254
miliar de.ngan dfra kati putaran
d.an kandiilatnyf ada Oi"r"ng.
"Yang tahu itu lSn XpU, Uuta-n
kami. Yang mimbahas dan
merasionalisagi TpAD pem-
prov. KPU asurfrsikan pilgub
2 putaran dan B paket calon
sehingga untuk piaya losgisrik,

ada, tidak bis4 sekalisus. Kami
harus cicil," uj{ r faya Suartama.
Kata Jaya Su$rtama saat ini
Pemprov Ball mendapatkan
lambahan be{an dalam pem-
biayaan, sep{rti adanyi ke-
narusan pengFnggaran untuk
SMA/SMK ya{g dialihkan ke
Provinsi. "Bbl rfi lagi program-
program lain ypng membutuh-
kan banyak anpgaran. Kami di

terutama kertas suara lumavan
juga," ujar mantan ajudan 

-Gu-

bernur Ida Bagus Oka ini.
Sementara Ketua Komisi

I DPRD Bali membidangi hu-
kum dan politik, I Ketut Tama
Tenaya secara terpisah men-
gatakan dana senilai Rp 254
miliar itu sebenarnya masih
bisa dirasionalisasi d-an diciut-
kan lagi. Secara terpisah, Tama
Tenaya merryebuti<an asumsi
KPU Bali dr:ngan 6 pasangan
calon di Pilgub Bali kecil ke-
mungkinan terjadi. .,Walau-
pun dengan calgn independen
juga, rasanya tidak mungkin
ada 6 paket calon. ApaTagi
persyaratan suara mengusung
calon itu 20 persen n7. Xiti
brsa rasionalisasi lagi dan_
anya itu. Bisa diturunkan lagi,,,
ujar Tama Tenaya sembiri
mengatakan pihaknya akan
s-egera hearing dengan KpU
dan Pemprov Bali.

Apalagi kata politisi pDIp
asal Kelurahan Tanjung Benoa,
Kecamatan Kuta Selatan.
99d!ng ini, pada pitgub Bati
20L8 nanti akan bersamaan
dengan Pilkada Gianvar dan

Putu Jaya Suartama

g3na,.Rn 254 r{itiar itu. Mung-
kin dipasang a].val pada tahu"n
2076 pada A$D perubahan,
lanjut di Ape O p,OtZ Induk dan

bertahaplah kf ta anggarkan,,,
tegas Jaya Suarfama.
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Awal sebesar Rp
setelah

rsar Rp 254 miliar
pasca rasionalisasi
Bawaslu juga

' Pilkada serentak
Biaya kampanye r pasangan calon., Logistik dan

i l:,"ti11, 
juga nanti," ujar Ralta

sikan 2 pltlranZ "Kalau d

;a Raka Sandhi sendiri men-la egaskan pihaknya tidak be-t- rasumsi. Namun melakukan .

. perencanaan dengan data.r- "Kami bukan berasumsi, tetapiLa kami berusaha melakukin
n pereftcanaan dengan data.

!."g"!g aspek kita Jntisipasi.
Nanti 

\alau ternyata- dana yangi disiapkan ada fidak terpakajr otomatis dia menjadi sisa dan<. dikembaltkan kep'aJa k;t;d*-r- rah," ujar alumnibMNl Bali ini.n Sebelumnya diberitakan
a Pilkada serentak 201g ber-
. dampak de_lgqnanggaran yangr, dirancang KPU Bali. Angg;lran

Bolr mengatakan pihak Kp
bekerja sesuai dengan atura

Pilgub Bali 2018 menvusut
Rp1 6 miliar.- Anggaran- yang
seDef umnya cliusulkan Rp 270
miliar, menurun menjadi Rp
2 54.miliar. Penyusutan angga-
ran itu terjadi terkait seiunilah
kegiatan yang bisa dieffsiensi-
kan. Sedangkan jika diband-
Ingxan anggaran pilgub Bali
201.3 lalu yang sebesar Rp 133
mrltat anggaran pilgub Bali
2018 meningkar jauh, hampir
100 persen. 6i, nat

dalam merencanikan an

lain. Tidak direncanakan

sangan cafon bisa lolos 4 ir
s.ang. Kerfiungkinan terji
clua putaran. Kalau 6 pasangi
kami me4ilai tidali masu
Kalau kebgtuhan logistik de
gan p+ket.yang minimal ki
lumay|n efisiensi," tegas Tan

calonnya, beberapa put"."
j uga tidak direncanakan, tetal
rreT{ata teriad i di tuar dr}gaai

sudah diterepkan ketika p

sebelumnyp. Kami tidak
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