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disebut dalam p"r*la'."S;,

termasuk saat memeriksa
ahli dari BpK. Saat itu BpK
Fung.a\u memeriksa burda"u"-
Kan dokumen yang diberikanprhak pelyidik kejaksaan. Di
s_anaIah, ditemukan beberapa .

ralr perdin tidak sesuai fakfa.
rvlrsalnya. perdin sehari bisaorlakukan tiga kali. sehingsa
pembayaran juga melonjak. Di
l?pprng rtu, ada perdin vanecrrlaksanakan tidak 

""i,.,u1,su1a! tu-Sas. BpK menemukan
DuKtr trket,pes-awat, boarding
p@ss yang bahkan atas namaorang.lain, sehingga ditemu_
Kan-.ada ketidak sesuaian.
. I(husus untuk kasus di Jem_bra!a, BPK menemukan adan-ya 68 SPPD (Surat perintah
HerJalanan Dinas). Dari jumlah
rtu. ada ditemukan ketidakse_

suaian soal lamanya perdin
dan bahkan tidak sesuii den-gan sur-at_ tugas. Dari 6g SppD
Ylngdrlakukan penghitunga n,
lda, d.an? Rp 916 juta sekian.rag_anal. dari perhitungan
BPK awal ada temuan Rp'80iijura sekian. sehingga nilii ini
p9rtapbSh._Da_ri perhitungan
tersebu-t, BpK mene_.rk"an
actanya kerugian negara sebe_
sar Rp 797,8 iuta.

Winasa kemudian menans_
gapi sosl tiket dan bordini iiispalsu. Atas keterangan-it.r,
Wrnasa lremudian minta ahlimenunjukkan salah satu buktitrket.yang diperiksanya. Kalaitulah Prof. Winasa meminta
:uq?{a SPPD ajudan juga di.hadirkan dan ditunju{fi" s.u_
oagar pembanding. (kmbBZ)

Jaksa Beluq Siap
Tunfu tanProf. winasa Difunda
Dg3R1"3," (BaIi post) -

Prof. Dr. drg. I Gede Winasayang.drdakwa kasus korupsiperjalanan 4inas (perdin), j;_
yat (2L/a) kemarin kembali
hadrr di Pengadilan Tipikor
IJenp_asar. Pascapemeriksaan
terdakwa, sidang kemarin ren-
c.anelJg pembacaan tuntutan
dari JPU Kejari Jembrana. Na-
mun sidang akhirnya ditunda
f,rlngg.a pekan depan. karena
JaKsa belum siap dengan tuntu_
tannJa. Majelis hakim pimpi_

_1an Wafln Sukanila menget'ok

palu penundea,n sidang danwrnasa kembali digiriig ke
Lapas .rembrana.
. Salah seorang tim kuasa
llk".T terdakwa Wayan Gede
rylardr.ka luga membenarkan
agenda. t-untutan ditunJa
53l9na belum siapnya jaksa.
r 
Dloarg drtunda hingga pe_kan depan. Tuntutan sud-ahqrpastrkan akan dibacakan

p_ekan depan, karena hari ini(kem-a_rin-red) belum siap."
kata Mardika.

Sebelumnya, dalam agenda

peperiksaan terdakwa Winasatrctak mau disalahkan atas
kas.us-.tersebut. Sebagai bu_pati, dia berkilah mempunyai
staf untuk mengurus perain
lsrm,asuk ajudan. ,,Sudal 

sava
Jelaskan, mestinya ajudan yang
diperiksa. Kan sebagai p6Utl
sana- aJudan," tandas Winasa.

Dirqelslnt. mantan ajudan
mantan,bupati dua perioae dibumr Makepung itu, bukan
o,rsampaikal !ali ini saja.
N.anlun sudah beberapa kili
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Rumah jabatan
bupati berdiri
di atas lahan

seluas t hektare,
sedangkan

rumjab wakil
bupati sekitar 80
are. Lokasinya di
belakang kantor

BPPT di Puspem
Badung.

MANGUPURA, NusaBali
Bupati dan Wakil Bupati

Badung dalam waktu dekat
dipastikan akan menempati
rumah jabatan (rumjabJ yang
baru di kompleks Puspem
Badung, di Kelurahan Sem-
pidi, Kecamatan Mengwi. Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Badung sudah
memasang anggaran sebesar
Rp 23,9 miliar untuk biaya
pembangunannya.

Kepala Dinas PUPR Kabu-
paten Badung IB Surya Suamba,
Jumat (2L/4), men
pembapembangunan rumjab bupati
dan wakil bupati sudah masuk

mengatakan,
rumjab bupati

dalam proses tender di Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE). Tender dibuka hingga 28
April 20 1 7, sehingga kemungki-
nan sebulan kemudian pemban-
gunan fisik bisa dimulai. "Kalau
tender tidak ada kendala bulan
berikutnya sudah bisa mulai
pengerjaan," katanya.

Pembangunan rumjab Bu-
pati I Nyoman Giri Prasta dan
Wakil Bupati I Ketut Suiasa
sebesar Rp 23,9 miliar lebih.
Anggaran diplot di APBD induk
tahun 2017. Untuk lokasinya

Edisi

Hal

Rp 23,9 Miliar
untukRumtab
Bupati-l'Vabup

Dl lokasi ini, di.kawasan Puspem Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan
Mengwi, akan didirikan lumah jabatan Buplti dan Wakil Bupati Badung.

sudah dipastikan rumjab akan
berdiri di kompleks Puspem
Badung. Persisnya di belakang
kantor Badan Pelayanan Periz-
inan Terpadu {BPPT]. Saat ini
pun telah dibuat akses jalan
ke lokasi. Mengenai luasnya
dirancang berbeda antara
rumjab bupati dan wakil.

"Rancangannya rumjab bu-
pati luasnya sekitar t hektare,
sedangkan rumjab wakil bu-
pati sekitar B0 arei'tutur Suwa
Suamba.

_ Dalam pembangunan nanti,
kawasan rumjab bupati dan
wakil bupati akan dibikin asri
dengan pepohonan rindang di
sekitarnya. Makanya, pohon-
pohon besar di pinggir sungai
rencana tidak akan ditebang,
demi merealisasikan konsep
asri seperti keinginan bupati.

Secara umum gambaran
rumah dinas Bupati Badung
yang berkonsep Tri Mandala
adalah sebagai berikut, pada
utamaning mandala berupa
tempat persembahyangan
berupa padma dan piyasan.
Kemudian madyaning man-
dala adalah pusat rumah di-

nas, terdapat ruang pendopo,
ruang pertemuan, dan kamar
tidur utama. Sedangkan pada
nistaning mandala, ada garasi
dan ruang tidur atau ruang
istirahat untuk ajudan, sopir,
dan pembantu.

"0ntuk rumjab bupati ada
tiga jenis ruang peftemuan.
Yang besar kapasitasnya 100
orang, ada yang menengah, dan
ada yang private. Sedangkan
rumjab wakil hanya satu ruang
pertemuan," ungkap Surya
Suamba. Dia memperkirakan
pada November atau paling
lambat akhir Desember 2017
pengerjaan fisik sudah ram-
pung.

Untuk diketahui. saat ini
bupati dan wakil bupati masih
menempati rumjab lama yang
terletak di Jalan Praja, Da-
lung, Kuta Utara. Rumjab ini
sebelumnya juga ditempati
oleh Bupati Badung XI AA Gde
Agung. Secara fisik rumjab
lama masih layak, tetapi lokas-
inya kurang strategis untuk
kediaman kepala daerah, ka-
rena cukup jauh dari Puspem
Badung. 6 asaw

l;.'j'i ,",-- ii:1,-\ \'jlrK*,/ t"
\ '',.i:-*.',7

\i:l::il'tl

n
:h


