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Dua Eks Kadispenda
Bangli dalam Kasus UP

Jaksa-Terdakwa
Menerirr&,
Putusan Incraht
DENPASAR, NusaBali

Tujuh hari pasca putusan untuk dua terdakwa
kasus Upah Pungut (UPJ Sektor Pertambangan
Kabupaten Bangli, laksa Penuntut Umum {JPU)
Kejari Bangli akhirnya menyatakan menerima pu-
tusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar pimpinan Sutrisno.

Dalam putusan yang dibacakan pada, Senin
(27 /2) lalu,tefiakNa AA Gede Alit Darmawan
(mantan Kadipenda Bangli 2009-2010) divonis 2
tahun empat bulan dan Bagus Rai Dharmayudha
fmantan Kadispenda Bangli 2006-2008 yang kini
sudah pensiunJ dihukum 2 tahun B bulan. "Kami
menerima putusan tersebut;'ujar Kasi Intel dan
Humas Kejari Bangli, Mahriyanto saat dihubungi,
Senin [6/3J.

Dengan putusan IPU yang meny.rtak.rn
menerima putusan tersebut, maka putusan un-
tuk dua terdakwa incraht alias sudah berkekua-
tan hukum tetap. Pasalnya, mantan Kadispenda
Bangliyang menjadi terdakwa, yditu Darmawan
dan Dharmayudha lebih dulu menyalakan
menerlma Dutusan.

Setain itu, JPU juga diberi PR (Pekerjaan
Rumah) oleh maielis hakim untuk menagih UP

Sektor Perlambangan yang dibagikan selama
rentans waktu 2006-2010. Dalam dakwaan
disebu[, untuk tahun 2006 ada upah pungut Rp
85.058.014 yang dibagikan kepada 85 petugas
uoah pungul termasuk Bupati, Wakil Bupati, Sek-
d.r dan Kadisoenda. Untuk tahun 2007 disebutkan
ada upah pungul Rp 233.0o7.7 46 yang dibagikan
kepada 9l slal dan pejaba( Kabupaten Bangli

Pada 2008 ada UP Rp 215.580.156 yang
dibagikan kepada 9l petugds upah pungut.
Sementara pada 2009 ada upah pungut Rp
203.832.554 yang dibagikan kepada B7 petugas
uDdh pungut. Terakhir pada 2010 ada upah

"i,nsit nD 188.537.200 vanA dibasikan kepadapirngrit n[ 188.537.200 yang dibagikan kepa
91p€tugas upah Pungut. E rez
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fuiggota Dewan'
MintaTunjangan
Dana Perumahan
Rp a0luta/Bulan
* Sebelum Paripurna, Pimpinan

Dewan-Gq!91nq1Rapat Dulu

WA?" u.iar sumber NusaBali
di Cedung DPRD Bali, Senin
kemarin. Bahkan, sempat ada
rsu urusan tunJangan peruma_
han dari Rp 20 juta meniadi
Rp 40 juta per bulan ini bikal
dimunculkan melalui interupsi
di Sidang Paripurna Dewan,
)enln Kemartn.

Namun, pim p inan fraksi-
fraksi di DPRD 

'Bali 
berhasil

meredam anggotanya supaya
trdak sampai terjad i inter-
upsi soal dana tuniangan pe-
rumahan yang diusulkan naik
100 persen tersebut. Sidang
Paripurna DPRD Bati sendiri
sempat molor dari iadwal
semula dimulai pukul 10.00
Wita m€niadi pukul 10.4 5
Wita. Pasalnya, lebih dulu di-
geloar rapat antara Pimpinan
Dewan dan Gubernur Made
Mangku Pastika di Ruangan
Transit DPRD Bali.

Ketua Fraksi Golkar DPRD
Bali, I Wayan Gunawan, yang
dikonfirmasi NusaBali soal
rapat Pimpinan Dewan dan
Cubernur di Ruangan Transit
kema r jn pagi, mengatakan
tidak ada pembahasan soal
tun jangan perumahan. "Rapat
itu hanya membahas soal be-
dah rumah," uiar politisi Gol-
kar asal Desa Batur Selatan,
Kecamatan Kintamani, Bangli
ini seusai Sidang Paripurna

kemarin siang.
Sedangkan Ketua Fraksi

PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana.
yang dikonfirmasi soal isu
keinginan menaikkan tunian-
gan perumahan bagi anglota
uewan, mengatakan memang
sempat ada selisih paham.
Namun, hal itu tidak diunskao
di forum resmi. "Ah, ituJke-
naikan tunjangan perumahan)
ide yang tidak diungkap di
torum resmi. Jadi, tidak bisa
dijadikan acuan untuk Dem-
bahasan. Lagian, aturan iuga
tidak memungki nkan kenaikin
100 persen itu," uiar Kadek
Diana saat ditemui NusaBali
di Ruangan Komisi III DPRD
Bali, seusai Sidang Paripurna
uewan Kemann_

Ditanya soal Sidang pari-
purna yang sempat molor 45
menit, menurut Kadek Diana,
itu terjadi bukan karena ma-
salah isu kenaikan dana tun-
iangan perumahan anggota De-
wan, "Bukan soal dana tunian-
gan perumahan, tapi masalah
laporan Pansus itu. BeberaDa
hal yang sudah disepakati,"
uiar politisi PDIP asal Banjar
Kebalian, Desa/Kecamatan
Sukawati, Gianyar ini.

Diana menegaskan, untuk
saat ini, usulan agar angga-
ran perumahan bagi anggota
uewan memanq ttdak teDat.
"Kala u diusulkin sekarjng,
teiambat karena APBD lnduk

DENPASAR, NusaBali

._ Di tengah rencana pemprov Bali melakukan
rastonatisasi anggaran menyusul masih kura-n!-
nya^Da_na Alokasi Umum lDAU; dari pusat sekitir
:f.-._1:,.11'.t- karena beban kelota SMA/SMK,
muncut.i{etnglnan ddri anggota DpRD gali untuk
::n1T-?1 _d""" luniangan perumahan. Tunjan_
g::, B"_.1T91"" itu.diusutkan naik 100 peisen
uul] Ip iu tutd menjadi Rp 40 juta per buian.

Ketngtndn mena jkkan tuniangarr perumananyang-berawal dari dnggola beilran'dari llntai
rraKSt rersebut, kontan membuat,gaduh,. Bahkan,pro oan kontra terkait tunjangtn perumahan
uewan lnt sempat membuat antardnggota fraksiurhu ba perang dan saljng hujat di media sosial.)umber NusaBalr di DpRD Bali menyebutkan,
lllqoll?ewan,sepeni adu kesakr ian sbal pema-
namdn aturan dan perunda ng_ u nda ngan lerkait
:11? Iyn,anCan pe.rumahan, yang kinl ladi 

.bola

l^1]l ls^ le-lle 
b y t; Bd h k a n, waca na G rse b ut sa m pa i

laor bahasdn ietJng Sidang paripurna DpRD tialiyang mengagendakan laporan pansus di Cedunq
Dewrn, Niti.Manddla- Denpasar, Senin 1A1Sl.- "
.. Krbut di grup WA (Whatsapp) OirnO'eati,
rqasa urusan tunjangan rerumahan ribut di

Alggota Dewan Minta Tunjangan...v'
2017 sudah ketok palu. Di
samping itu, ada mekanisme
dan aturan juga soal kenai,
Kan anggaran peru mahan,,,
Katanya,

Mantan Sekretaris DpC
PDIP Gianyar ini mengatakan,
sesuai dengan pp 21 ?ahun
2007 tentang Protokoler dan
Kedudukan Keuangan pimpi_
nan dan Anggota DpRD, ada
pengelompokan-pengelom_
pokan mengacu dengan ke_

TSIp^u.",,] k€uangan .daerah,rAU, UAV, Oan belanla pega_
wai. "Dalam pengelompokan
keuangan daerah itu ada tinggi,
seoang, rendah, tegas Diana.

"Teman-teman -di Dewan
ada yang berpedoman de-
ngan jum la h penduduk, ya
tidak masuk rumusnya. Salah
besar," laniut Diana sembari
mengaku sempat berselisih
paham dengan anggota Fraksi
Panca Bayu DPRD Bali dari
NasDem, I Nyoman Tirtawan,
soal aturan dana perumahan.

Sayangnya, Nyoman Tir-
tawan yang dikonfirmasi seu,
sai Siding Paripurna kemarin,
menolak berkomentar soal ad-
anya pro dan kontra dana tun-
jangan perumahan bagi ang-
gota Dewan. Politisi NasDem
asal Desa Bebetin, Kecamatan
Swan, Buleleng ini menolak ko-
mentar Tketika ditanya adanya
wacana in-terupsi di Sidang

kemarin. & nat
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Kasus Dugaan Penyelewengan Dana KKPE Rp 1M

Keiari Tunggu Hasil Audit BpKp
Setelah hasilaudit

dari BPKP turun, maka
kami langsung akan

menetapkan siapa
tersangka dalam' kasus ini.

IANYAR, NusaBali
Kasus dlgaan penyelewengan

ian, Desa Lebih, Gianyat masih
bergulir Tim penyidik Keiaksaan
Negeri (Ke.iariJ Cianyar masih
menunggu hasil audit dari Badan
Pengawasan Keuangan dan pem,
bangunan {BPKP) Denpasar.

Hasil audit ini untui< menen-
tukan berapa kerugian Negara
yang ditjmbulkan oleh para calon
tersangka kasus tersebut. Hal itu
diungkapkan Kasi Pid3na Khusus
(PidsusJ Kelari Gianyar Made
Endra Arianto SH, Senln f6l3].

Dikatakan, pihaknya teldh m6n-

terhadap bantuan senilai Rp 1
miliar untuk 20 anggota kelom-
pok tani ternak itu. "Sekarans
ini kami sedang menunggu hasil
audit BPKB serelah hasil audir
dari BPKP turun, maka kami
langsung akan menetapkan siapa
tersangka dalam kasus ini,', uiar
Endra Arianto.

LanjuL Endm, untuk menzuat-
kan penyelidikan kasus itu", pi-
haknya telah memeriksa saksiahli
untuk memastikan ada atau tidak
pihak yang bertindak melawan
hukum. Endra pun masih eng-

patut meniadi tersangka. Alasn_
nya, semua demi kepentinsan oe
nyelidikan. 'yang jetis kamisudah
l€ntongj siapa tersangkanya bisa
Iebih dari satu," ielasnG.

Namun Endra memi:erilcan sinval
jika telggl€nya nanti bis dri oe
temak asli dan iuga dari kdanfan
P.egawai Negeri Sipil [pNS). Separtj
dtketahui, PNS pun ikut menerima
bantuan KPPE,ang mana dipenrn_
tukkan bagj petemak

di Banjar Kesian ada warga yang
dlduga kurang berhak menerima
bantuan KKPE padahal bukan
anggota k€lomp;k tani ternak

Sebagai mana diketahui, salah
satu syarat penerima bantuan
KKPE dari pemerinrah itu adalah
anggota kelompok petani ter-
nak dan bukan bers-tatus pNS.
Dalam proses penyelidikan kasus
ini, penyidik telah memeriksa
belasan orang baik dari unsur
kelompok taniternak h!ngsa oe-
iabat yang berkompeten-dalim
proses pencairan bantuan kredit
tersebut.6 e

r Kredit Ketahanan Pan[an
Energi (KKPEJ Rp L miliar
; melibatkan Kelompok Tani gajukan permohonin

Sebelumnya, kasus ini terkuak
ke permukaan berkat laporan mr_
ga dari Baniar Kesian, Iiesa Lebih.
Cianyar. lnti materi laporannya,
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_ Dalam pengadaan alkes terse-
but, Pemkab Buleleng menyedia-

Dalam pe
Dur, pemkab Buleleng menyedia_
Kan dana mencapai Rp g0 miliar.

Alkes yang diUeli nanti iusa

rv

RS Pratama Giri Emas Dilengkapi Alkes
dan beberapa Puskesmas,".terang rencanaya juga akan merekerut
H1i,* 3: ti:.tn",,u"j,"*fl 11 Ir::: : i",I# ;s? i', At "}a.; ft; i',^p'" a 

"
Wakil Bupati auteteng ditri;;;;
sutJldra, saat dikonfirmasi SeninS u tj i d ra, s aa t d i ko n rirma s i' S e n in iil8;s;;;;rlf, ii #ii lrliilli Jf"l1(6/!).' itana e-p-Bo perubahan.

SINGAMJA, NusaBali
Pembangunan Rumah Sakit

[RS) Pratama di Desa Giri Emas,
Kecamata Sawan kembali dilan-
jutkan. Kali ini mulai tahap pen-
gadaan alat kesehatan (a'llies),
setelah fisik bangunan rampung.
Kencananya, perekrutan tenaga
medis dan para medis dialokas-i-
kan dana pada ApBD perubahan
2017 nanti.

Alkes yang diUeli nanti iuga

''Dikatakan, 
untuk r_s"pfl!"rn." 

t"HffffntiliT,xil;,, 
karenadi Desa Tanggwisia, tenaati ieiafi r".-"i" "L"r"tri"r,"i'iiiirl ili, ngberoperasi, namun alkes yang dan aiat L"r"r,it"n ,;;;h?;i""g-tersedia masih perlu i,]:lgllli: ["fi, r"r,i"gga_langkah berikutnyaSehingga pelayanan kesehatin menyiapkan SDM_nya, sehinggabagi masyarakat wilavah Burereng .uriir- sakit pratama tersebutBarat lebih maksimai..s:dangkif, 

"["n f'".op"rasi untuk melavaniuntuk RS pratama di Desa"Giri piiilr-a;;a;it;;;?"."'#,"n
Emas, perlu diisi alkes karena baru i"i"tui", xuuutailuai"r,,'i"" x"-sebata,s bangunan fisik..Demikiin ;;;;;;;; sawan. ,,Tahun ini kamijuga dengan alkes di, beberapa ,ua"t-."_"sang anggaran untukPuskesmasoerludirengkapi,.apaia- ir'n"i"r"at pratama di Seriritgi ada bebeiapa puskes"mas irui,g"n i"n'di.i'rta"r. Termasuk puskemas
pelayanan rawat inap. __ aengan tamUah alkes_nya, sehinggaWabup Sutiidra iuea.menyebut, Uagiimana pelayanan tidak unggulterhadap RS pratamidi Deia.ciii ;"8;;;'iu"ntrtas, namun secaraMas selain.mengisi dengan alkes rnutu p"r"u"nan danat kft. wrrirrrr_

d i p_e_runtikka"n melengkifi id;
9i RS Pratama di Desa Tanluwisia,
Kecamatan Seririt dan bdberapa
Puskesmas. "Kurang lebih Rp b0
miliar kita siapkan dalam ien-
gadaan alkes tersebut. Untui< RS
Pratama di Giri Emas, Tangguwisia

dengan tambah alkes-nya, sehinggi
baga i ma na pel aya n a n ti aaL ung-g-u i
secara kuantitas, namun secara
mutupelayanan dapat kita wujud_
kan," jelasnya. 6 kf 9dan melanjutka"n penatian fisil,
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