
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt perwakilan provinsi Bati

ftadar Bali

BadungTanggung
KekuranganB0S
Untuk Mewujudkan Sekolah Gratis

MANGIIPTTRA - Kendati Menteri pendidikan dan
IGbudayaan RI Muhadjir Effendy memperbolehkan
melakukan sumbangan di sekolah, namtrn Bupati
Nyoman Giri Prasta tetap melarang permintian
sumbangan maupun pungutan di SMF Negeri dan
SDNegeridiBadung r ) Baca Badung... Hat 31

e)
$pa yang tidak bisa dikeriakan
dengan dana BOS, nanti akan
dibantu melalui dana APBDI

Ketut Widia Astika
Kadisdikpora Badung

KasekWajib Dukung Sekolah Gratis
r BADUIIG...

Sambungan dart hal 21

Bahkan; Pemkab Badung me-
mastikan kekrrangan dana Ban-
tuan Operasional Sekolah (BOS)
akan ditanggung melalui Ang-
garan Belanja dan Pendapatan
Daerah (APBD) Badung.

Kadisdikpora Badung Ketut

Wdia Astika kemarin (lB/ I ) men-
gatakan, dari dulu sumbangan
diperbolehkan. Yang dilarang
adalah melakukan pungutan di
sekolah. Dasarnya Permendik-
bud No 75 Tlahun 2016. Di mana,
Komite Sekolah diperbolehkan
melal,ukan penggalangan dana
berupa sumbangan pendidikan,
bantuan pendidikan, tapi bu-

kan pungutan. Namun, kata dia,
khusus untuk di Badung tetap
mendulung dan menlukseskan
program Bupati Badung yakni
menerapkan sekolah gratis khu-
sus untuk SMP Negeri dan SD
Negeri se - Badwrg. "Kepala seko-
lah semua juga harus mendukung
(kebijakan sekolah gratis)/' teran-
gnya. Kendati sekolah telah diber-

ikan dana BOS senilai Rp I juta
per siswa selama satu tahun, dana
itu hanya cukup unnrk standar
pelayanan minimal pendidikan.
Makanya pemerintahan pusat
memperbolehkan melakukan
sumbangan. "Apa yang tidak bisa
dikerjakan dengan dana BOS,
nanti akan dibantu melalui dana
APBDi jelasnya. (dwi/mus)
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Fexrtaltggf lnrl i Perjalanan Kasus i

Wali Kota Dugaan Korupsi

Sah-sah Ptl Parkir
Saja

TERKAIT pemanEgilan Wali Kota
Denpasar lda Bagus Rai Dharmawi-
jaya l\4antra sebagai saksi atas ka-
sus dugaan korupsidi PD parkir
Kota Denpasar yang bakal digelar
hari ini, salah satu kuasa hukum pD
Parkir Kota Denpasar, Agus Samija_
ya, mengatakan pemanggitan terse-
brJt sah€ah saja. Asalkan, katanya,
sesuat oengan substansi dari perka_
ra rersebut.

"Ya kalau laksa mau memanAetl
pihah tain sah_sah saja. yang pdn--
ung kan substansi dan perkara itu.
Apakah syarat-syarat perlara itu di_
srotk atau dituntut sudah memenuhipersyaratan? kata Agus Samiiava
,saat 
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. frna menyaiakan penetapan ter_
sangxa kasus PD Parkir untuk
intemaJ penyjdikan memang ber_
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. Dugaan penyamPanSan oalam Pe'

nempatan uang asuransiPD Parkir

yang dikelola oleh KoperasiPD Par-

kir sejak sembilan tahun lalu

Setiap tahun \ Selama 9 tahun

np.500 t,o ,/ np 4.5 mitiar

np 15.5
miliar

. Dutaan genyimpangan berdasar-
kan perhitungan kejaksaan. Kejari

masih menungSu hasilaudit BPKP

Wilayah Bali terkait penghitungan
(erugran neSara

. Hari ini KeJari menjadwalkan
pemeriksaan Wali Xota Denpasar,
Raj Mantra, sebagai saksi untuk
melengkapi 8Ap dengan tersangla
Punglil

. Mencuat ketika mantan Kajari Den-
pasar lmanuelZebua menyeblt Di
rut PD Pa*ir I Nyoman sudiantare
atau P!nglik sudah jadl tersa ngka

. Penguntkapan tersantka oleh
Zebua usaisertijab ke Erna
Normawatipada 20luni lalu di-
pertanyakan media karena status
Zebla bukan Kajari
Denpasar lagj

Total
ker0dan
nega6
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. Zcbur berala-
san penetapan
rersangka telah
dilakukan sebelum senrab
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Pemanggilu, Wali Kota..
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Renovasi 7 Geduns SD v

Dinas Pendidikan. Kepemudaan dan Olahraga Kota

akhu Januari ini, makaatDu Janltilrl Inr. maka perlenpan Februari a
lnllllr:rn clarr rendpr tet sebut akan mendapatk
b_ut.rh waktu satu bulan, prosesnya dari iJnit

tkan pemenang dan itub.ut.rh waktu satu bulan, plosesnyanrut,rn wiKl satu tlulan. ptosesllya darr UDit Layanan penfadaan
rur,r). lrrgern]n. p.da Agustus 2017 gedung tersebut sud;h bisaditernpati.

I 
D)l an\ a tentans kendala vang di}irdapi saat ini. munurut Su-kana,plt)ahlllr mirslh.lup ungtsu DpA ser.ta prosesnya. ..Saat ini yane

topcr,rirrg adalah rnelakukan kumurriLasr aou ["".a i"u*i aui"ui
prl r. r k - prha k r erka ir s.hingga p.os.s r.r"*bui b,s; ;;;l; l;;l;;".;;
ai,rL I resu;rr d( ngatr Jirdwal yalrg telah ditentukan. yanS sudah ba_ranH,lynlu tlctak InelrgBanggu prrJses belajar-mengajar: dr sekolahtersebut. k.lta Sukana

Saltrh,soor'.urg Kepata SDN di Denpasar, I Wayan Sunarma,
ruetrBata,kirn pihaknya berharap seurua pro""" iniUl"u U""i"tu"ocrrg,rl ba)k dalr lalx.ar. s"hingga gr.dung sekotah bisa ieoatIprnrtllgLrD 5cr't pr,rscs belajar-lll p nghjal dr sekolah bisa kembaliht'rj.r|ir dqlrBal. rr"r'nri l darr kutrdusif. Dctlgau odauyo banXunon
vang r.us.rl, r rr r. p-,h.rkrr1a mr Drbagr pelajarur ir"r,t..ai J ,*lfr. tlriit
X,,t.,s I br taJ:rl dun puliul 0?.3u s.rrrrprr tU.U0 Witrr, kelas lI daripulul 10.00 sampai !?_30 Wita, kemudian set"lah k"L;V a;i;iprrirrng pukul 12.30 Wita masuklah kelas III dan tV UJ":", i*islarg santpar sore: har.i. (kmbf2)
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