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Kei ari Segera Klarifikasi

DanaParkir Senggol
,.gI.Ary.Y{R - Kejaksaan Negeri
(Kejari) Gianyar pekan defan
akan melakukan klarifikasi ier_
hadap aliran dana parkir pasar
senggol yang diduga disele_
wengkan. pihak Keiari melalui
Kasi Intel, Ketut Sadiartha akan
memanggil beberapa prajuru
oesa pakraman Gianyar selaku
pihak pengelola paikir pasar
senggol. Untuk diketahui, pen_
S"lo.l.ugl pqkir pasar senggol
sendiri dikelola oleh desa idat
Gianyar dan sedikit dananya
disetor ke Pemkab Gianyar.
Adapun pembagiannya sebesar
72 persen untuk desa pakraman
dan 28 persen unruk pbmkab Gi_
anyar. Dana bagi hasil itu sesuai
oengan perjanjian kerjasama
antara Pemkab Gianyar dengan
Desa Adat Gianyar iesuai pier_
JanJran nomor: 0lf /tO/PKS/8.
TAptu/tl / z0l5 dan Nomor:
Ol5 / D AG / Il /2045, tentang pen_
gelolaan'Pasar Senggol Ciinyur.

Kasi Inrel Ketut Sadiartha, seiz_
in Kajari Yuliastuti, mengaku
pengus.u.tan dana parkir pasar
senggol itu atas dasar pengad_
uan dari LSM Garda Tipikor
Indonesia (GTI) yang ada di Ci_
anyar pada B Agustus lalu. ',yang
dilaporkan adalah dugaan indf
ikasi kesalahan prose-dur atau
indikasi korupsi, jumlahnya
mencapai Rp 2 miliar lebih,,, ujar
Sadiartha, kemarin (4/ I 0)
.Dari laporan itu,.sejumlah

dana justru masuk ke rekening
bendesa pakraman Gianvar]
Iustru, koperasi Geria Anyar bari
Boga yang bertindak sebagai
badan usaha yang bekerja saira
dengan Pemkab Gianyar hanya
mendapatkan setoran dana 9
persen dari rekening bendesa.
'Ada yang harus maiuk koper-
asi danlretugas pungut aan ke

MENYIMPANG: Pakir pasar senggol di Gianyar ini dikelola desa pakraman
dan dananya dibagi bersama pemkab Gialyqr

Pe.mda (lerr,r\a!, Red). Tapi ken- Sementara itu, clari. telaahyataannya, lebih banyak masuk berkas, pif,"t?"i"ii;";;;;;
ke rekening bendesai, jetasnya. ;J;;;r;; penggelapa.n dana.Kini, yang menjadi pertanyaan ,,Kalau kerugian uangsaat klarifikasi, untuk apa saja 

""gu.u 
ai'rini tidak ada,dana tersebut. ,'Untuk 

apa ma_ kaiena memang tidaksukkerekeningbendesa?,,,jelas- ;;;-il;;"n uang neg_nya. Padaha,l,.lanjut Sadiartha, u.u. iupi ini sif-arny-akoperasi inilah vane bertindak mendalangtan aanll
::!iqllbadan p-"ng"erora p;,,kir ;;;;i;;;;. radi arahn_senggol. semestinya dana itu ya nanti kalau memangmasuk ke rekenins koperasinya, i"f 

"f,-i," f enggetapan,,,bukan malah ke 
"bendesany'{; ,rg6;r;jelasnya. sdtanluinya, saat klar_Dari klarifikasi itu, pihaknya ifik;;t;ii;;k K"j".i jrC"akan melakukan pemanggitin ;k;;';";;"yakan daripaling lambat pecan aElan- -",i"i"r"p"t amanme_"Pemanggitan iiu, kami ikan 

"!rii"IpJ,ioaparan yangtanya.kan prosedurpengelolaan ,ufr. ; oi*i kesepakatandan dananya urrtuli api,', lelas- up", 
"p"t"n paruman.

nya. Darik.larifikasi iti, apabita D;iA;i dana masukterdapat kecurargan atau per_ te ,ef'.,"ing bendesa inimainan, maka kasusnya akan aiarurl; Ue[ernya.
ditingkatkan. "Kami sudah buat oi"ir'ii"V", Kejari bisatelaah hukum. Dan kami sifat_ ,u.iu_""gt""tikan prosesnya cari kebenaran, kalau ada tr'it"^uf,uUifasaatklarifi_
ke s a I ah an maka kami lanj utkan k";ft 

"k'.li"mukan 
adan_
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,rrrKrquql.prosesnyai' terangnya. yapelanggaran. (d-/rid)
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SIDAK: Komlsi I dan lV menlnlau Instalasi PDAM Badung yang diduga banyak bocor di Ungasar kemarin.

Sidak Dewan Temukan "g*n:ffi *ti'TKifi**",
28 Sambungan Ilegal tTv*,Hffi1t':fltr1;l',11:Xtriff

MANGUPURA- PDAM Tirta Nlanguta-
ma kembali mendapat sorotan dari De-
wan Badung. PasalnF, diduga ada sam-
br.ngan ilegal di limbamn dan Ungasan.
Hal itu terungkap ketika Komisi III dan
Komisi IV melakukan insoeksi mendadak
(Sidak), Selasa (a/t0). iemuan adanya
sambungan PDAM ilegal ini membuat
kalangan dewan geram.

"Pertama terungkap di Jimbaran. Dan
kini kami menemukan (sambungan
ilegal) lagi di Ungasan. Ada sekitar
28 sambungan yang kami temukan.
Ini tidak menutup kemungkinan ada
sambungan-sarnbungan lain yang
kamiduga ilegal" tandas Kerua Komisi
III DPRD Badung I Nyoman Satria usai

Edisi

Hal

: KqUnrC f ahb)zr aat6

.t)

adanF samtungan PDAM ilqlal daiam h.t-
nm waku dua bulan rcraldir Sidak Komisi
In dan lbmisi lviuga didanpingi langsung
f&tua De\,\.En Pengawas PDAM Tifta Mang-
utama Wayan Suyasa, Sekretaris Dewan
Pengalvas Wat"n Tuta dan aDggota De\dan
Pengawas Ida Alu Eka Dewi Wjay"-

Satria menegaskarl adanya temuan ini
mengindikasikan masih bar1ak **

gan ilegal di tempat lain. IGrena sejumlah
kawasan di ICfta S€latan masukzoDa merah
karena belun disaluri air PDAM. Satria
menuding temuan sambungan PDAM
ilegal diduga permainan oknum pejabat
PDAM sendiri. Prhal,rya berianji masalah

ini akan ditindaklanjuti serius. Bahkan akan

meniadi baian laporan kepada Bupati
Baduns I l'lvoman Giri Prasta.

'AdaJugi usulan untuk membentuk
pansus guna mengurai benang kusut
sambnngan yang diduga ilegal ini. Apala-

gi ini temuan kedua. Kila alan rapat lagi
dengan t eman lomisi. Apakah k ta serah-
kan masalah ini melalui jalur pidana atau
seperti apa, tentu kita akan konsulrasikan
keteman{emandulul' rukasPolitisiasal
Mengwi ini.(dwi/di!

PDAN,IBa
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ggaran
Miliar

PEMXAB Buleleng tahun ini telah menyediakan anggaran Rp 5,6 mili-
I-'ftuk menggaji 384 guru kontrak SMp da; SM;sederajat se_Bute_leng. Anggaran sebesar itu dibagi_menj aai lz iuiinoan setiap bulan_nya Pemkab haru mengeluart<an Rp Sga irt* 

- - *

, ^tnt 
suyasa sedang berusaha untuk mengantisipasi permasalahanketerlambatan pembayaran gaji guru xontr.i-ig"iiidak terulang kem-

l1:. ?' ^l]: :: :v,a .de1eg 
n metebihka n seoixit pEisi a nggaran setiap bu_lanny€ agar tidak terjadi cash ftow yakni 2,5 persen sesuai teori akun-tabilitas.

"Kita harus buat perencanaan dengan membuat cash flow yang ma-tang, cas, /low harus diatur.saya kan baru April jadi kepata dinas, jadi
cas l1ow dari awat sudah disjapkal 

igOi Ogrniiuni.nny" jung.n menghi-tung pas," ujar Kepala Dinas pendidikan Bulelen!, Gede Suyasa.
"Tapi selama saya jadi kepara dinas dari Mei .uiip"i rrri rancar, ha-

nya Agustus saja yang tersendat. Jadi buran ini Agusius sama september
. akan kita bayar. Minggu-minggu ini sudah akan ciir,,;samOungnya. (gas)


