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Patra
ruang
tai dua

I 18.30, pria yang banl
sebagai PNS itu ditah:

Patra diiadikan

2013.
lima jam lebih di

khusus (Pidsus) di lan-
Denpasar. Begitu turun

Narnun, ketika ditanya
dia korupsi dan me-

dana perjalanan dinag
membantah. "Tidak,
tidak ada (menik-
mati uang)," cetus
Patra sambil masuk
ke mobil tahanan
keiaksaan nomor
polisi B 8760 ZQ.
Apakah Anda mera-
sa iadi tumbal? "Ti-
daktahu;'jawabnya
singkat.

Sernentara kuasa
hukum Patra; Ketut
Rinata ditemui ter-
pisah mengatakan,
kliennya tidak ter-
libat korupsi dan
tidak menikmati

dari dua, Patra yang dikawal
petugas sudah mengenakaa
rompl Pda paro baya itu ter-

wa.iahnya dengan tasus
warna hitam. Selama 20

dia al<an meringlqrk
Lapas Kerobokan. Akibat

ini, kerugian negara
lebih Rp 40Oiuta.

kata-kata yang keluar
dari Peitra. Saat dicecar awak
media berbagai pertanyaan
ola

dibalik
korupsi
disebut

Tidak

apakah
nikmati
Patra

Dew

saj a

MALl,r: Tersangka korulsi *rdin DPRD Kota
Denpasar I Gusti Mtde P4ha menulup walah s88l
dltahan Keiari Denpasarl kernarin. Patrs saat di
dalam mo_bil tahsnan (inCed).

Pa : Tidak, Saya
Ti Menikmati

- Kamis (2117) malam
kemarin hari tak terlupakan
bagi I Made Patra. Tepal saat
magrib,

tersangka dugaan korupsi dana per.
jalanan dtinas (perdin) DPRD Kora

uang perdin. Patra selama ini hanya
sebagai pencatat administrasi. Patra
meniadi Peiabat Pelalsana Teknis Ke-
giatan (PPTK) perdin. 'lDia hanya ba-
gian administrasi. Bagian tukang catat
Saya yakin dia tak menerima uang,'
tandas Rinata membela kliennya.

Lalu siapa yang harus befianggung
jawab? Rinqta dengan lantang rnenye-
but yang bertanggung jawab seharus-
nya Bagian Kerrangan Setwan Kota
Denpasar Sebab,' gagian Keuangan
yang bersentuhan langsung dengan
aliran dana. "Har usnva Easian Keuan-
gan yang benangguliglaw'ibi' tukasn-
ya seraya mengaku akan rn ngaiukan
penhngguhan penahanan datuk Patra.

Sementara itu, ditemui sebelum
l)enahanan Patra, Ka5i Intel Kejari
| )enpasar, Syahrir Sagir mengungkap-
kan, penetapan teJsangka Patra ber-
dasarkan pemeriksaan maraton yang
dilakukan iaksa penyidil selama ini.
Namun, saat disitrggung ada tersangka
baru meny'usul, Svahrt mengaku tidak
bisa memastikan, 'Ya lihat saia nanti
seperti apa. Kan, pemeriksaan masih
terus berlaniut" papar Syahrir

Mereka yang akan diperiksa adalah
anggota dewan dan pihak t€rkait da-
lam perdin, Sebelumnya sekra?n, lima
anggota dewan dan dua orang darr
Bali Travel Daksina serta satu orans
dari Sunda Travel sudah dioeriksa.

Terkait kerugian negari, Syahrir
menyebut cukup besar. Bahkan,
awalnya penghitungan ke.jaksaan
tidak sampai Rp I miliar. Namu[,
s(.telah ada hasil audir BpKp Bali,
tern}?ta kerugian negara memheng
lak liga lali lipat dari penghitungdn
arval kejaksaan. Didesak angka ker-
ugian, Syahrir nenyebut angkanya
cr,rkup besar, "Hasil audit BPKP su
dah ada, cuma secara resmi belunr.
Perhitungan kerugian kami kecil
tidak sampai Rp I miliar, ternyata
seielah diaudir EPKP riga kalilipar,
tandas Svahrir. (san {den/vor)

itahan

Denpasar
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Kepala an4b DipanggilDisdik
MANGUPURA - Dugaan

penyelewengan dana komite di
SMAN 1 Abiansemal (Smanab)
juga direspons Dinas Pendi-
dikan, P-emuda dan Olah Raga
(Disdikpora) Badung. Bahkan,
dugaan penyelewengan dana
miliaran rupiah itu untuk bisa
diungkap tuntas sehingga tidak
lagi terjadi permasalahan' di
tingkat komite. Bahkan, Kepala
Smanab pun dipanggil kemarin.

Kadisdikpora Badung I(etut
Widia Astika mengaku tel-
ah memperingatkan Kepala
Smanab mengenai kegaduhan
komite di Smanab tersebut.
"Kami juga minta tolong ke-
pada ketua Komisi IV DPRD
Badung untuk mengungkap itu.

aI
ju

dan merryinggungpengurus\omite bekerja ekstra. Kalaumemang
Smanab yang sudah berkfli-ka-' penggunaannya (dana komite)

ingin Ii tanpa diganti itu. untr* peningkatan mutu pem-
gesuai Diketahui, pemanfaatan belajaran dan disetujui oleh

tusan Menteri dana komite tahun ajaran orangtuasiswaitutakmasalah.
mor 44/U/2o02 qlgDe- 20I5i20l6senilailip2,6miliar ' Takutnya, nanti ada jampela-

Pendidikan da mlte diduga terjadi penyelewen- jaran tapi tidak ada kegiatan,
rmite gan. Dana komite itu dipakai bahayaitu. ArtinyaprogramnyaKepe komite gan. Dana komite itu dipakai bahayaitu. Artinyaprogramnya

enerasi untukkegiatan yang meftinya tenku.r, orang tua murid sudah
Ltkepu- sudahdibiayaimelaluiaingga- mempelajariitudanprogramnya
pengu- ran pemerintah, mauprln ke- realistisi'tegasnya.

inimestime
sesuai dengan

menteri
komite maksi bisa di- giatanyangtidakadahtirbun- Imbuhnya,mengenaikegadu-

:..Selain gannya dengan peningkatan han dana komite di Smanabdua kali e..Selain gannya dengan peningkatan han dana Komlte ol bmanaD
nggung- mutu pendidikan. Contohnya ini akan dirapatkan lagi pihak
juga ha- THR Galungan, juga biaya sekolah bersama komite seko-
an. "Kita optimalisasi yang tak jelas lah. "Kita ambil hikmahnya.

kontrol dan pe
dana komi

jelas dan
aturan, mari terap- peruntukannya. Penggunaan Bagaimana mengelola dana,

Misalnya ketua ti- ini dikeluhkan oleh orang tua bukan hanya dana komite.
pernah diganti itu
ti akan muncul pe

apa? siswa,karenapenggunaannya Bahkan dana BOS juga se-
yian tidakmasukakal. karang ketat. dipergunakani'

Kami tidak ada rnaksud apa- juga kecurigaani't ra "Gurusekarangtrat+jfptaan ung lnya.(dwt/yo1)
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iiebloskan
ke erobokan

,R - Parno Tris Hadiono,ha-
rkan pengapnya sel LaPas
Parno yang juga kepala ProYekParno yang juga kepala ProYek
jaringan air minum dan air

bersih
malan I
gasem :

usai pel
Parno

air minum di Keca-
N{anggis dan Kubu, Karan

lkan sebagai tersangka
tahap II dad Polda Bali.

sa
-'riksa dua jam lebih olehjak-
Kejati Bali. Setdlah diperiksa,
ual jaksa penyidik dan Peng-
igiring m€nuiu mobil Toyota

Parno
acaranya

izos"as wana biru. Staf PTAvanza
Adhi itu terus menghindari jePre-

Parno yang memakai maskertan

terus berlindung di balik bad
iaksa Suardi.

Tak ada ksta-tata yang keluar
Parno. Dia memilih bungkam
dike.iar a\ank media. "Tersang

gemuk

i {nulut
a! coba
dititip-

Penahanan isa Diperpan
I KEPALA

Polin menyebut
gan. Sebab,
dana
an akan

Dijelaskan lebih
Pu-g !"rdurqku.l

dari

tapas

diperlukanj'

umnya yrang sudah memidanakan tiga terdakwa.
Yakni rnantan Kepala PT Adhi lGrya Divisi Ml
Imam WUaya Santosa (divonis 2 tahun penjara),
Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan (PPTI() IB
Made Oka (divonis peniara I tahun), dan martan
Kepala DinasPekerjaanUmum (PU) IGrangasem

Edisi

Hal

z f,uno(, qz Tuli Zo(6

*.b^B( |

: Palno Tris
ra-gara kasus proyek air minum

lFt
IFil

ltt
-.1

t:-.!u-t
i

i

kemarin dlisbloslan ke Lrp83 Kolobokan 9a- 
.

kan di Lapas Kerobokan selama 20 hari,"
ujar Aspidsus Kejati Bali Polin Sitanggang
didampingi Humas dan Kasipenkum Ke-
iati Bali Ashari Kurniawan $

> Baca Kepala... Hal 31

ka 1,5 tahun penjara. "Tersangka saat ini hasil split
..1 terdb-lora sebelumnya," tandas Ashari. lsan/pit)
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DENPASAR- Meski anggalan

jalan dalam RAPBD Perubah4n t
2016 meningkat, DPRD Kota
menganggap itu masih kurang.
antara kebutuhan dan dana y4ng
diakan masih teramat pincang. 

I

Anggota DPRD Denpasar, A..{ Su
Ngurah Putra kepada lawa Pls R

Bali Kamis kemarin (2I17) mpnyr
kan, anggalan perbaikan jalanldi I

lse-

induk 2016 sebesar Rp 68,2 m
menjadi Rp 102,8 miliar. Meskf a

34,6naikan anggaran dengan total np

ggarAnMasih Kurang'
nya hal tersebut masih ku- yang ada, kebutuhan anggaran untuk per-

baikan jalan memangperlu dinailftan kare-
nabanyalmya jalanyang rusak" ungkapnya.

Di sisi lain, Susruta juga mengkritisi
turunnya anggaran pemeliharaan jalan.
Di APBD perubahan hanya Rp 7,2 mil-
iar. Turun dari Rp 9 miliar di anggaran
sebelumnya.

Sebelumnya Kabag Humas IB Rahoela
mengaku Pemkot Denpasar memiliki
keterbatasan dana untuk perbaikan jalan.
Dalihnya lagi, dalam pembangunan ada
skaf a prioritas. (aralyor)

h.fanyak tuh jalanyang
asuk di LC," tuturqya.
rrhaqap anggaran perbaikan
jalan di tahun ke depan bisa

kenyamanan nasyarakat
Diketahui sebelumnya,

di Denpasar di tahun 2015
rg 73, I99 m dari total jalan

i kilometer. Kebutuhan untulr
alan itu menurut Dinas PU

r Rp 400 miliar.
ndangan kami, melihat data
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