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Pengadaan Buku Miliaran Rupiah'Seret' Kejaksaan
Buku ini tidak

disambut
gembira karena
harus disiapkan

.r dana untuk
pengadaannya

mulai Rp 25 juta
hingga Rp 150

juta.

SINGARAfA, NusaBali
Proyek pengadaan buku di

Kabupaten Buleleng kini men-
jadi sorotan. Selain nilainya

dianggap fantastis; miliaran
rupiah, keterlibatan institusi
Kejaksaan Negeri IKejari) Sin-
garaja dalam pengadaan buku
tersebut juga dipertanyakan.

Data dihimpun, proyek pen-
gadaan buku tersebut tersebar
di 14 Organisasi Perangkat
Daerah [OPD), sembilan ke-
camatan, serta 19 kelurahan
yangada di Buleleng. Proyekitu
juga mewajibkan seluruh desa
sebanyak 129 desa se-Buleleng
mengalokasikan dana pembel-
ian buku.

Alokasi dana pengadaan
buku di 14 OPD bervariasi anta-
ra Rp 100-150 juta, sedangkan
di tingkatkecamatan merata Rp
100 juta, termasuk di tingkat
kelurahan sebesar Rp 25 juta.

Di tingkat desa juga merata
masing-masing Rp 50 juta.

Sedianya proyek itu sudah
direalisasikan pada tri wulan
pertama 2017. Namun konon
karena ada tarik ulur.penga-
lokasian dana di tingkat desa,
proyek tersebut belum bisa
terrealisasi sampai sekarang.
Sejumlah desa masih menen-
tang pengadaan buku tersebut
dengan menolak alokasikan
dana di APBD es 20L7 . $edang-
kan OPD, kecamatan dan kelu-
rahan seluruh dananya sudah
dialokasikan melalui APBD
20t7.

Kini proyek tersebut menuai
sorotan masyarakat banyak.
Masalahnya, proyek pengadaan
buku dianggap tidak rasional

karena nilainya cukup besar.
Di samping itu bahan bacaan
yang dianggarkan, sudah dapat
ditemui di internet. Mengingat
bahan yang dianggarkan lebih
banyak terkait dengan regulasi
pemerintahan. Selain itu pen-
gadaan buku dilakukan dalam
waktu yang bersamaan dengan
rekanan yahg sama.

Nah, institusi Kejari Sin-
garaja ikut terseret karena
disebutkan sangat proaktif
mendorong agar proyek terse-
but terealisasi. Bahkan, pihak
Keiari Singaraja disebutkan
intens memantau perkeh-
bangan pengalokasian dana
pengadaan buku tersebut di
tingkat desa.

Sekretaris Daerah [SekdaJ

Kabupaten Buleleng Dewa
Ketut Puspaka dikonfirmasi di
ruang kerjanya Senin (lO/7)
mengakui ada pengadaan
buku tersebut. Puspaka me-
negaskan proyek itu hingga
kini belum berjalan. Menurut
Puspaka, pemerintah sudah
menyusun anggaran sesuai
dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri IPermendagri)
Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan APBD
2077.

Setelah melalui kajian, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) memandang penting
pengadaan buku-buku itu. Pen-
gadaan pun diarahkan pada
SKPD yang mengalami banyak
perubahan regulasi. Buku-bu ku

itu pun didedikasikan sebagai
referensi yang dapat dibaca
secara konvensional. "Meski
teknologi sudah canggih, ban-
yak rekan-rekan di pemerin-
tahan yang suka konvensional.
Seperti saya, lebih afdol kalau
baca bukunya," kata Puspaka.

Dalam perjalanannya,
pemerintah lantas mengun-
dang Kejaksaan Negeri [KejariJ
Singaraja untuk melakukan
rapat koordinasi di Inspektorat
Buleleng, terkait dengan proses
pengadaan buku. Kejaksaan di-
minta memberikan pendamp-
ingan hukum, sehingga pros-
es pengadaan bisa berjalan.
"Sarannya agar dilaksanakan
sesuai peraturan yang berlaku,
tidak keluar dari mekanisme,"

imbuhnya.
Seiring berjalannya waktu,

pengadaan buku itu pun men-
jadi sorotan masyarakat. Sek-
kab Puspaka pun kini memper-
timbangkan opsi membatalkan
proyek itu, dan melakukan
rasionalisasi anggaran pada
APBD Perubahan 2017. Apalagi
saat ini neraca anggaran Pem-
kab Buleleng dalam kondisi
delisiit.

"Nanti kami lirik. Kita me-
mang sedang defisit. Nanti
kami cari-cari, kami sisir lagi,
rasionalisasi lagi. kalau me-
mang ini jadi isu negatif, lebih
baik sudah (tidak dilanjutkanJ.
Jangan sampai memunculkan
praduga yang macam-macami'
imbuhnya.6 k19
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Dewan Tersangka Bansos Fiktif
Diienguk BK

SEMAMPURA, NusaBali
Lima hari pasca dijebloskan

ke tahanan, anggota Fraksi
Gerindra DPRD Klungkung,
I Wayan Kicen Adnyana, 56,
yang jadi tersangka kassu
dugaan korupsi dana bansos
fiktif Rp 200 juta dijenguk
Badan Kehormatan (BKJ De-
wan di sel Mapolsek Klung-
kung Senin (10/7). BK DPRD
Klungkung jenguk Kicen Ad-
nyana untuk menyampaikan
hak-hak yang bersangkutan
setelah berstatus tersangka.

Pantauan NusaBali, Ketua
BK DPRD Klungkung I Kom-
ang Gede Ludra didampingi
Wakil Ketua BK I Made Jana,
menjenguk Kicen Adnyana di
Mapolres Klungkung, Senin

pagi sekitar pukul 10.00 Wita.
Sebelum dipertemukan den-
gan Kicen Adnyana, Komang
Gede Ludra dan Made fana
lebih dulu diterima Waka-
polres Klungkung Kompol I
Nengah Sadiarta didampingi
Kasat Reskrim Polres Klung-
kung AKP Made Dwi Wirawan.

IKG Ludra selaku Ketua BK
DPRD Klungkung menyampai-
kan maksud kedatangannya
menjenguk Kicen Adnyana.
"Kita ingin menyampaikan
beberapa hal terkait hak-hak
beliau fKicen Adnyana, Red),"
ujar IKG Ludra kepada Kompol
Nengah Sadiarta. Tak berse-
lang lama, IKG Ludra bersama
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Wayan Kicen Adnyana (kiri) saat dijenguk Pimpinan BK DPRD Klungkung di tahanan, Senin (10/7).
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Dewan Tersangka Bansos Fiktif Dijenguk BK

Made fana langsung diantar AKp
Dwi Wirawan untuk bertemu
Kicen Adnyana.

Saat dikeluarkan dari sel tah-
anan untuk dipertemukan dengan
BK DPRD Klungkung tersangka
Kicen Adnyana terlihat mengena-
kan baju kaos dan celana pendek
Selanjutnya, merek4 diperte-
mukan dalam sebuah ruangan
di Reskrim Polres Klungkune.
Pertemuan tersangka dlngair
BK Dewan itu sendir diaw:asi
Iangsung Kasat Reslaim Polres
Klungkung AKP Dwi Wirawan.
- Seusai pertemuan yang ber-
langsung selama 20 menit, ter-
sangka Kicen Adnyana tidak bisa
diwawancarai, karena langsung
dibawa petusm masukkem5ali ke
sel tahanan. Sementara IKG Ludra
mengatakan ada tiga poin pent-
ingyang disampaikan BK Dewan
dalam pertemuan dengan Kicen
Adnyana. Prtama, BK Dewan
memastikan bahwa benar Kicen
Adnyana ditahan di Mapolres

Klungkung. Kedua, melihat dari
dekat kondisi fi sik Kicen Adnyana.
Su1igq, menyampaikan bederpa
hal terkait hak-hak Kicen Adnvaira
di DPRD Klungkung.

. Menurut Ludra, meskipun
ditahan, Kicen Adnyana misih
punya hak penuh dapat gaji dan
tunjangan, meskipun berada di
tahanan selaku tersangka. Hanya
saja, Kicen Adnyana Udak memi-
liki hakperjalanan dinas. Namun,
seuai tata tertib dan peraturan
Dewan, ketika nanti sudah bersta-
!u_s terdakwa (diseret ke penga-
dilan), beberap-a tunlangari Kic:en
Adnyana tidak bisa dipenuhi lagi,
seeprti tunjangan perumahan,
biaya komunikasi, dan perjalanan
dinas.

"Setelah menjadi terdalwa, Pak
Kicen Adnyana akan diberhentikan
sementara," tandas Ludra. Dite.'
gaskannya, setelah Kicen Adnyana
menjadi terdakwa, Pimpinan DPRD
Klungkung akan langning bersurat
ke GubernurBali.

Sementara, Kasat Reskrim
Polres Klungkung AKP Dwi Wi-

rawan membenartan kedatangan
BK DPRD Klungkung menjenguk
tersangka Kicen Adnnyana untuk
menyampaikan sejumlah hal.
Salah satunya, menyampaikan
tentang hak Kicen Adnyana selaku
anggota Dewan yang kini terseret
kasus hukum. "Kita sudah tan-
yakan yang bersangkutan (Kicen
Adnyanal berkenan untuk dibe-
suk lhlau tidak berkenan, kita tak
akan izinkan BK DPRD Klungkung
masuk" ujar Dwi Wirawan.

Menurut Dwi Wirawan, rom-
bongan BK DPRD Klungkung
merupakan pejabat pertama
yang menjenguk Kicen Adnyan4
sejak dijebloskan ke sel tahanan
selaku tersangka bansos liktifRp
200 juta pembangunan Merajan
Sri Arya Kresna Kepakisan di
rumahnya di Banjar Anjingan,
Desa Getakan, Kecamatan Banja-
rangkan, Klungkung Rabu (5/7)
sore lalu. Sebelumnya, tidak ada
yang jenguk Kicen Adnyana. Bah-
kan, keluarganya dari Banjar An-
jingan, desa Getakan juga belum
,enguK

Waydn Kicen Adnyana sendiri
dijebloskan ke sel tahanan ber-
sama dua anak kandungnya yang
juga jadi tersangka kasus sama:
Ni Kadek Endang Astiti dan I
Ketut Krisnia Adiputra. Bapak
dan dua anaknya ini dijebloskan
bersamaan, Rabu sore sekitar
pukul 16.00 Wita, setelah sempat
menjalani pemeriksaan penldik
kepolisian sejak pagi pukul 10.00
Wita.

Sang ayah, Kicen Adnayana,
yang berperan sebagai fasilitator
dana bansos fiktif, dijebloskan ke
sel tahanan Polres Klungkung.
Demikian pula anak bungsunya,
Ketut Krisnia Adiputra, yang
berperan sebagai Ketua Panitia
Pembangunan Merajan Sri Arya
Kresna Kepakisan dalam pro-
posal bansos lilitif yang dia aju-
kan. Sebaliknya, Kadek Endang
Astititi; yang berperan sebagai
Bendahara Panitia Pembangun-
an Merajan Sri Arya Kresna
Kepakisan dalam proposal ban-
sos fiktif, ditahan terpisah di sel
Polsek Klungkung. 6 wa
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