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Pengadaan Komputer untuk SMp

Disdik llsulkanAnggaran Rp 1,2 Miliar
Gianyar (Bali Post) -
-.P_elaksanaan Uj ian Nasional Berbasis Komputer(UNBK) tingkat SMP di Kabupaten Gianyar belum

maksimal. Hal ini mengingaf sejumlah SUp u""n
menggelar UNBK masih meminjam fasilitas ierul
tama komputer ke sekolah lain. Terkait kondisi
tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten
Gianyar mengusulkan anggaratt Rp i.Z -itia" rrn-tuk pengadaan fasilitas UNBK tahun depan.

Kadisdik Gianyar Made pelaksanaan UNBK. Sekolah
radnya, Senin (8/5) ke- dimaksud vakni SMPN I S,,_Suradnya, Senin (8/5) ke-Duradnya, $enrn (8/b) ke- dimaksud yakni SMPN l Su_marin. Dengatakan sebe- kawati. SIvipN'l Ubud, SMPN

akan berupaya mengusulkan
Iagi pada APBD Perubahan
tahun ini," katanya.

Diungkapkannya, ada em-
pat sekolah yang mernbutuh-
kan bantuan komputer untuk

'Ya tentu tidak bisa seka,
lian seluruhnya. Munekin
dari empat selolah ini -kita
pilih satu atau dua dulu pada
anggaran perubahan tahun
ini," ucapnya.

Suradnya menqaku oDti-
mis pengadaan komputer 6isa
terealisasi di APBD Peruba-
han 2017. Hal ini mengingat
pengalaman- sebelumnya,
pengadaan komputer un-
tuk SMPN I Blahbatuh dan
SMPN 1 Payangan dianggar-
kan di APBD Perubahan 20t6.
'Ya kita tetap menunggu ke,
bijakan pimpinan. Kiti hanva
mengusulkan," ujarnya.
. Diungkapkannya lebih
lanJut. pcngadaan 100 unit
komputer untuk satu sekolah
membutuhkan angqaran Ro
1,2 miliar. Anggarin tersebui
juga termasuk pengadaan
sejumlah alat penunians
UNBK. 'Nilai p" ngad uu i
{omputer lnl memang cu_
kup besar. Makanya untuk
memenuhi ini hanya bisa
dilakulan secara bertahap,"
tegasnya.

Untuk diketahui, terdapat
belbagai kendala dalam pe-

nyelenggaraan LINBK tinskat
SMP di Gianyar. SMpN 1
Sukawati terpaksa meminjam
tempat di SMAN I Sukawati
karena kekurangan konDut-
er. Kepala SMPN I Sika-
wati Drs. Komans Jati. S.Pd..
M.Pd., M.M. belum lama ini
mengatakan, siswanya yang
mengikuti UNBK sebanvak
272 orang. -Namun jumiah
komputer hanya 40 unit.
Itu pun yang aktif hanya 35
umt.

Selain meminiam temoat
dan komputer.' pihaknya
juga harus menyewa genset
cadangan dengan harga Rp
1,5 juta per hari atau Rp
6 juta untuk empat kali
pelaksanaan UN. Pihaknya
pun berharap Pemkab Gi-
anyar bisa mengalokasikan
anggaran pengadaan kom-
puter agar ke depan pelak-
sanaan UNBK bisa lebih

narnya Disdik sudah men- 1 Tegallatang, aan SMpN fqusulka,n anggaran pen- Tampaksirini. Namun. uniJ
gaoaan t(omputer. Namun. bantuan komputer di APBD
rlfuJq! ltu tidak diakomodir Perubahan 2tj17, kemunekl.
di APBD 2017. "Sudah kita nan tidak semua sekolah'it,,
usulkan, tapi tidak lolos. Kita akan mendapatkannya.
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Jenpasar (Bali Post) -
Memasuki triwulan kedua, realisaii pembangunan

fisik belum sepenuhnya berjalan. Bahkan tertesin sa_
ngat minirn Belum lagi sej umlah tende r belu- ".-p.,rrj.Menyikapi hal ini, jajaran Komisi III DPRD ild;;;1:
mulai bersikap karena khawatir akan bany"t 

""ri"urrupembangunan tidak akan terealisasi di tairun ini.
Dihubungi Senin (8/5) kemarin,

Ketua Komisi III DPRD Den-
pasar Eko Supriadi mengatakan.
pih_aknya sudah menyulun jad-
wal untuk mengundang instinsi
terkait, seperti Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Ko[a Den-
pasar dan Dinas PU dan Penataan
Ruang (PUPR). '?aling ticta-k kami
akan undang instansi ini pada
Kamis (18/5) atau Jumat (20/S)
mendatang," katanya.

Menurut Eko Supriadi,
pihaknya sudah sempat mengama-

ti progres realisasi fisik pada tahun
ini relatif sedikit. Padahal banvak
p_rogram yang sudah disampailan
oleh masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah IOPD). Ter-
masuk rencana pembangunan
gedung Pasar Badungjuga belu-
bisa dilakukan karena plrsoaLan
tender. 'Ini yang akan kami ingin
tahu, apa sesungguhnya persoalan
yang mereka hadapi. Kami kha-
watir ini a}an terlambat semua,"
ujar politisi PDI-P ini.

erti Wayan Suadi Putra dan A.A.
Susruta Ngurah Putra juga mem-
pertanyakan realisasi proyek yang
belum maksirnal. Kedua waki*l
rakyat ini khawatir akan teriadi
keterlambatan pengerj aan kar-ena
sudah hampir pertengaha n tahun.
"Saya sejak lama sudah katakan.
sangat pisimis bila provek sebesar

lq*t. B?i"lg bisa iampung tahun
uu, slncu.r Jusruta.
_ Sebelumnya. Kepala Bagian
Pengadaan Barane dan Jasa
Setda Kota Denpasir Ir. Maria
Antonia Dezire Mulyani, M.Si.
mengatakan, pengumuman pe-
menang tender proyek pemban-
gunan gedung Pasar Badung
ditunda yang sedianya digelar,
Rabu (3/5) lalu.
- Ditemui terpisah, Kasubag
Pembinaan dari Perencanaan

Anggota Kemisi III lainnya, sep- Bagian Pengadaan Barang dan

J_asa Setda Kota Denpasar IKetut Suastina, S.Ip.,^M.Ke".
mengatakan. hingga Maret 201?
;umIah pekerjaan yang memasu_
xr proses lelalg mencapai 82 unit.
lerqln darr konstruksi sembilan
paket, konsultan 1b paket dan
qeng.a{a.a1 larang delapan paket.
dumlah rnr dipastikan akan terus
bertambah karena untuk peri_
ode satu tahun anggaran masih
Pq"Vr{ wa}tu. "Saya kira lelang_
lerang benkutnya masih banyak.
Namun pada awal tahun ini kami
sedikit rem, karena konsentrasr
untuk prosesielang proyek pasar
lJadung. Karena nilainya cukup
besar, _maka prosesnya llbih pan'_
jang," katanva.

Dari 32 piket pekerjaan yang
masuk tersebut, kata Suaitini
plqu y.?lC dipatok merrcapai Rp
300 miliar lebih. Hanya i<etika

proses,lelang sudah rampung.
maka bisa terjadi penurunan
realrsasi (efisiensi) dari pagu
yang ditetapkan. Dari 

"u-iapaKet yang masuk lelang. pem_
bangunan gedung pasar Badune
yang rnenjadi tanggung jawa6
rJrnas pekerjaan Umum dan
fenataan Ruang tDpUpR) Den_
pasar ini nilai pagunl.a paling
Desar. raket konstruksi ini nilai
ppqg.q{9tnya mencapai Rp
204.44-0.L81.800. Sedangiurr,.rr'-
!t\ nt4 !!S paket diparok Rp
159.182.085.000. Sumber dana
y-ang digunakan. yakni APBN
dan APBD 2017. (kmbt2)
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Kasus Dugaan Korupsi perdin

Besok, Mantan Sekwan Diadili

SETELAH dilakukan pelim-
pahan ke Pengadilan Negeri
(PN) Denpasar, Ketua PN Den-
pasar sudah menunjuk majelis
hakim tipikor yang bakal me-
nyidangkan perkara dugaan ko-
rupsi perjalanan dinas (perdin)
di DPRD Denpasar. Sedangkan
sidang dengan terdakwa man-
tan Sekwan DPRD Denpasar

Gusti Rai Suta akan disidang
Babu (10/5) besok.

Sebagai ketua majelis di-
tunjuk hakim senior Wayan
Sukanil.a. Menurutnya, sidang
akan diawali dengan pemba-
can dakwaan dari pihak jaksa
penuntut umum (JPID.

Dalam pereidangan nanti,
Sukanila akan didampingi ha-

kim Sutrisno dan Nnrbayah
Gaol.

Sementara dalam perkara ini
terdakwa Rai Suta sebelumnya
akan menghadapi sendiri kasus-
nya. Dia tidak akan didampingi
pengacara. Namun, karena tun-
tutan hukumannya di atas lima
tahun, hakim atau negara wajib
mencarikan yang bersangkutan

pembela hukum. Biasanya di- gian negara hingga Rp 2,293
lakukan penunjukan. miliar lebih. Inilah yang sempat

Seperti diberitakan sebel- menjadi sorotan mantan kuasa
umnya, pihak kejaksaan men- hukum terdakwa. Pasalnya,
emulan adanya dugaan korupsi Rai Suta disebut dikorbankan,
pada perdin DPRD Denpasar padahal sudah ada yang -men-
lahun 2013, dengan melibatkan gakui hingga mengembalikan
dua travel yakni Bali Daksina kerugian negara Mantan kuasa
dan Sunda Duta. Pihak DPRD hukumnya saat itu minta kejak-
kemudian mengembalikan kem- saan untuk mengusutnya. (asa)


