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Jatah Dana Beasiswa BerkrnangO
DENpasrAR, rRrBrrN ?*: r,ff':&.""okii'#,1x1 o"Til'Hil :l'JJi?i.ff#- Pada tahun 2018 ini' jum- iur" ip?oo ribu per ranun. kuota beasiswa bidikmisi,
lah beasiswa yang diberikan a"" *i"r, 

"i.rvu 
Svtx negeri masing-masing l0 orang

kepada siswa di BaIi menga- *.ro"p"t bantuan np 5oo p.i"x"B"p"t"n/Kota. -Beg-

llltl^'.1:tlfl-d'l^T?].T- .iuu p.i t^nur,. adapunium- ir'i"g" at Kabupaten/Kota.
Kan tanun-lanun seoelum- lah siswa baru yang dlpas- ariiti, l0 anak sMP untuk
nya. Jika sebelumnya untuk tikan meneri-."goF t.hnn i-,'.r"ri"tr.- ke sMK negeri.
JeniangsMAdapat Re2ju:1 iois p"a" jenjang sMA/ ioi" ,i,?," agar anak-anak
maka tahun ini hanva Rp srt,tx ri"g..i'iii{"'+i.ioi ;J. ,Jng n.r.nu faktor fi-

'03.1!r*=ri j".r"l.::: ;i1Tt,J;':,.Si'ill"5il ffi:t*lfixJ*jil*l;
I f',"::l:!119'.11T sr'r?".i.n,sedangkankhu- #;il#; ffi""""'p."at

:TT,[":11111T9,11^ su" ,r.tt'.-,k para siswa vang dikan,'ujamya.
I t:".{u-dan program oeaslswa tidak mampu dari sekolah Merta bana menuturkanj Bali Mandara' kemudian ejak awal program Bali

tili-r_919 T tYt{ T:lli- swasta juga diberikan ban- ir-a"r", khususnya daramI dr Deasrswa lJantu,an upera- tuan seJumlah R_p l.juta per bidang pendidikan dilun",rr-I sional Pendidikan (89? _ siswa pir tahun,; .:b:TI" iur, 
"r,gx" 

putus siswa di
I _ rytjj:f$:- SMA. Di- Dalam progfam ld MT- nai -..,g"r"mi penurunan.
I Ll._t.11t91ua_u*' 

Komang dara sebelumnya. juga ada i"a. 
"*""t 

pemerintahan,
I y]!_lT:jnqi$193: prosram bidikmisi yang di- angra putus sekolah ting-
I l"tn program "]| T3:,1t1 tujukan kepada SMP yang kat SD adalah 414 orang

PgilTl:iYjj"ili:yT kurang nalunpSa- atau 0,1 persen. kemudian
o.".tsw,all..:r_?-no" persrs- siswa tersebut terakhir dibe- pada akhir 2017 menJadi 75

ffi^pil'TH,ill"Y:yl,P *l tlll HH 3911 .,',*i i'""e' untuk JenJang .yt,

;B;*it*" Bttk*a,'g 
'"""" 

itr'|Prr--U 
11

n BOP, setiap siswa Kemudian, di setiap lhbu- it
)geri mendapat ban- paten/Kota Juga diberikan it
r 700 ribu per tahun, kuota beasiswa bidikmisi, il
uk siswa SMK negeri masing-masing l0 orang 

f f
rat bantuan Rp 900 per Kabupaten/Kota. "Beg- li
'tahun. AdapunJum- tu juga di Kabupaten/Kota, li
wa bam yang dipas- dtjatah l0 anak SMP untuk l[
renerima BOP tahun -iUttirtkatt ke SMK negeri. ][
rada jenjang SMA/ Kita tngin agar anak-anak li
egeri yaitu 42.701 Bali, yang karena faktor fi- i[
"BOP dikhususkan nansial tidak bisa sekolah, il
swa-siswi SMA dan kita bantu agar mereka bisa lf
geri, sedangkan khu- menikmal iayanan pendi- i ll
tuk para siswa yang dikan,'ujamya. I it
:rampu dari sekolah Merta Dana menuturkan I i!

juga diberikan ban- ill:5;L:il-l"l1ffIli# I l[
Jurnlah Rp I juta per bidang pendidikan dilur,",rr- | it
rer tahun," sebubrya. tan angka putus siswa di I ll
m program Bali Man- Bali meigalami penurunan. I i[
:belumnya. juga ada pada awal pemerintahan, | :i
m bidikmisi yang di- angka putus sekolah ting- iln kepada SMP yang kat SD adalah 414 orang 1U

, mampu, namun bea- atau 0, I persen, kemudian il

:fj$|*'ffi; ii|!; pada akhir 2017 menJadi 75 ll

,nak sMp yang tidak :lfi.t ;lHI l'Jil3i"lt$i f l[
elanJutkan ke-Jenjang Sf d or""g, terakhtr menJadi I l[

T-',1"'.1f3;I-Tff;H r,:Yg;qTTi*g** | lt

i; tfr",ti'fr#:*l:"ff"ilX ffil.*:?HHiHg,ie:? :ffi.tHlH5l.Jilffi-,.H'; r l{il sUe Rp 2 juta per siswa per bisa melanJutkan ke Jenjan8 sta orang, terakhtr menJadi I l[li ffi"#"*:1i"5i"*: ilH#,T",if::-TffiH zaorangldanuntuktinikat I tt

ll "Beastswa ini digelontor- ke SMK negeri di Denpasar 
sMAda;73gorang'teraltrir L i[

ii 9. .dalam ,program 
Bali dan diberikan,beasiswa Rp 

I menJadi 38 orang. l!il Mandara jilid p:T:l .:iT: 22Jutapersisriapertahunl I ;rii-..uuktrkanprogram 
l{

I i f" jilid tedua," kata Merta terangnya. - 
- 

| U.".rro,"- .*g"t *"*b"tt- ll
ii P*ldalam Podium Bali Be- ueiurutnya, dana terse.- 

| ;;;$ ;;"y&*"t kurang 
iili *: oilaraAlssaja (PB3AS)' but bisa digunakan untuk 

| *u*p,r,- tegasnya. lt
ii dt t"pTqT 1.n9:,?.""p"- membayar sPP..membavar I T;lil ii"'1"gi telah diba- il
ll "* pala Minggy (26/8). kos. dipergunakan untuk | ,rtara il
li 

-$;hh 
pefrbagian tugas ili"v" t'{i""p ;;;.;;;ii | "s"" 

sekolah Bali Mandara'

i\ :lld#"i"xn'urs'm: l'r*:m';*''tdt 1#*":rx:lxx** \[il trffitrs#H"il"J'Jtr hl3;f.:".?:T!ti l i**iiT:y'lT'"f'y#j: 
\lii ;#i#'"ff:;B:f,'ff1 ;nJI#;Hff:'#Tf; lil'}.-1ffifffi#;;; rr

l1 laai dana Bantuan operasio- disekolahkan di sMKN I tempatkan dalam asrama li
f l _ nal pendidikan (BOP|. ilfi;-. dangratis. Dariasrama' SPP' 

llil - 
. I ----r-- pakaian, semua ditanggung ll

ll oleh Pemprov Bat," ucapnya l[
ll (wcn) 
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Saya juga Ditipu Orang Jakarta
I Setelah Korup*i, Kicem Tersangkut Kasus Penipuan

I WAYAN KICEN
ADNYANA

SEIf,ARAPURA,IRIBUN
BIILI- I Wayan Kicen Ad-
nyana tampak tenang ketika
berada si KeJaksaan Negeri
(Kejari) Klungkung, Selasa
(21/8). Tidak sepatah kata' pun diucapkan mantan ang-
gota DPRD Klungkung yang
juga bertatus narapidana ka-
sus korupsi tersebut.

Hari itu ia kembali harus

berurusan dengan hukum,
setelah ditetapkan sebagai
tersangfta salam kasus penl-
puan penerimaan CPNS Pro-
vinsi Bali tahun 2015

"Sayajuga ditipu oleh orang
di Jakafia," ujar Kicen sin$<at
saat ditanya warlawan.

Selasa (21 /8). penyidik
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Saya iuga Ditipu"..
rites litungtrung melaksa-
nakan pelimpahan tahap II
terhadap barang bukti kasus
dugaan penipuan penerima-
an CPNS Provinsi Bali tahun
2015 dan tersangkanya, yak-
ni I Wayan Kicen Adnyana.

Politisi asal Dusun Anjing-
an, Desa Getakan itu pun
kembali akan disidang, kali
ini untuk kasus penipuan
dan penggelapan yang di-
sangkakan padanya

Kicen tiba di Kejari Klung-
kung sekitar pukul 09.16
Wita. Politisi asal Dusun An-
jlngan, Desa Getakan itu tiba
dengan mengenakan kemeja
berwarna hitam dan celana
PqqplgLerwam? egtap

Ia didampingi kuasa hu-
kumnya AA Parwata dan
anaknya Krisna Adiputra,
yang juga terpidana kasus
korupsi bantuan dana hibah
pembangunan merajan Sri
Arya lftesna Kepakisan di Du-
sun Anjingan, Desa Getakan.

Saat tiba di Kejari Klung-
kung, Kicen dikawal dua
orang petugas bersenjata
lengkap. Lalu, mantan poli-
tisi Partai Gerindra ini me-
langkah pelan menuju ru-
ang pidana umum. Di dalam

mangan, salah seorang jaksa
penuntut umum Cokorda In-
dra Sunu sudah menunggu
kehadiran Kicen.

Hampir sejam, Kicen Ad-
nyana diperiksa Cokorda
Indra Sunu. Setelah menye-
lesaikan administrasi, Kicen
Adnyana kembali dikeler ke
dalam mobil polisi untuk se-
lanjutnya dibawa ke Rutan
Klungkung.

Menurut seorang penasi-
hatnya, Anak Agung Gede
Parwata, kliennya masih
menjalani hukuman atas ka-
sus korupsi. "Untuk (masa
tahanan) kasus korupsinya.
Desember tahun ini (2018) ka,
ygkya cbar hjbas). Makanya
unfuk kasus penipuan belum
ditahan, mungkin setelah itu,"
ujar Anak .Agung Panvata.

Kasat Reskrim Polres
Klungkung AKP Made Agus
Dwi Wirawan menyatakan,
penanganan dugaan kasus
penipuan yang melibatkan
mantan anggota DPRD Klung-
kung ini memang membu-
tuhkan waktu cukup lama.
Terlebih ada hal-hal yang ha-
rus dilengkapi, termasuk me-
nyamakan persepasi dengan
pihak Kejaksaan.

Sambungan llal.1

"lni bagian dari penyidik un-
tuk serahkan tersangka dan
barang buktinya. Sebenamya
tidak ada kendala dalam pro-
ses penyidikan, namun se-
belumnya ada beberapa hal

_ yang harus kita tambahkan.
Karena kita harus samakan
persepsi dengan kejaksaan
baik bukti materiil maupun
formilnya," jelas Made Agus
DwiWirawan.

Seperti yang diberitakan
sebelumnya, kasus penipuan
yang menyeret nama Wayan
Kicen Adnyana tersebut di-
laporkan oleh I Wayan Suda,
Warga Banjar Tambahan Ke-
lod, Desa Jehem, Kecamatan
Tembuku, Bangli, pada l7
Juni 2018.

Suda datang ke rumah
Kicen untuk menyerahkan
uang sejumlah Rp 175 juta.
Kicen saat itu mengaku
mempunyai lurk di Jakarta,
yang mampu meloloskan se-
seorang menjadi PNS.

Namun hingga tahun 2017,
apa yang dijanjikan Kicen ke-
pada Wayan Suda temyata ti-
dak kunjung dipenuhi. Anak
dari Suda hingga saat ini tidak
diterima sebagai PNS di Pem-
prov Bali. (mit)

: QaLu, 2rEdisi
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ll U"derpass Lasi ifl*5t
I tl

I 
x Lmkasffnym df, Ja$mn s*mpffin$ Fatung Krxda Tuban 

lfi

ll IltcY",uTA: TRl.BUrr mengambil lokasi di Jalan program pemerintah pu- ll
l] TAII - satu lagi proyek un- simpang patung Kuda depan sat. sehinga nanti benar- lil

il 9.tpT.yangakan dibangun Bandara Internasional Ngu- benar keJan macet bisa .d r lil

ll i#:ffi#ffi?':ffi 5,'Frtr{t#*t'r'* *'*nru** ffiffi 
i[

ii ftl1lfJ.T$*"-.:Tilf:il iirfl"Xnil,H#,1*;i: i:'lHi*'"$:**i::l Kami sudah ll
Badung utara yang dianggap dak ada kendaraan berhenti. penyusunan, FS Underpas" membuat FSsebagai kantong kemacetan Akan tetapi kendaraan yang Simpang patung KudaTu- | I

utama. keluardaribandaralangsung ban telih dilakirkan. Ang_ (StUdi Kelayakan)Informasi yang dihimpun lewat dan tidak ada kemacetl garannya bersumber daii I -di Pemkab e"a"ig, rencana an. 'Kami sudah membuat epeo zbis. Nii;;final[ii UntUk pemban-
penambahan underpass ter- FS (studi kelayakan) untuk Rp 515.000.000, d;n Nilai c,sebut masih menunglgu ha- pembangunan underpass HpS Rp 513.b2S.540. Untuk 6Ul^lOO UndefpaSS
sil Jeashilitg study (FS).atau untuk menghilangkan kesan berapa nitai proyek betum di- UntUk menghilan-studi kelayakan yang dila- kemacetan di Bali, " jelasnya. sebutkan €rnAqarannya.
kukan oleh Dinas Pekiriaan selain itu, pihaknya luga Sebelumnff- 

"uJJtt'aiu"- 
gkan kesan ke-

umum dan Penataan Ruang mendorong Angkasa pura ngun underpass di simpang ,
(PUpR)I{abupaten Badung. r untuk mit"kikan pe.ru- rig" ivg*Ih R;i,"T";;;: macetan di Bali

Belum lama ini, Sekda Ba- taan lalu lintas, termasuk Kuta. Proyek itu kini hampir
dung Wayan Adi-Arnawam parkir. Sehingga.orang rampung. Fr.oyet<yangsama WayanAdlAfnaWammenjelaskan, bahwa pada datang ke Bali, keluar juga sudah digunakan yakni j_':,. :'
APBD Perubahan t"trun dari Blandara Ngurah Rai ""la.rpu""'J.il'il;'K; 

sekda Badung

2018 Pemkab Badung juga benar-benar kesan macet Dua proyek tersebut untuk
sudahmembuatstudikela- bisadihilangkan. menguraikemacetanmenuJu
yakan untuk pembangunan "lni langkah pemerin- bandara dan Kuta. (gus)
underpass lagi, rencananya tah daerah mendukung
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untuk pengembangan eko-
nomi dan infrastruktur da-
lam rangka pemberdayaan
ekonomi di pedesaan.

"Jadi bantuannya sebe-
sar satu miliar dua puluh
juta rupiah tiap desa, yang
mana dua puluh juta untuk
biaya operasional, dan 80
persen dari satu miliar un-
tuk pengembangan ekono-
mi yang dikelola masyara-
kat miskin dan juga dikelo-
la Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)," kata Wiryata
dalam Podium Bali Bebas
Bicara Apa Saja (PB3AS), di
Lapangan Renon Denpasar,

pada Minggu (19/8).
Dana yang dikelola oleh

BUMDes diprioritaskan
untuk masyarakat miskin,
dan bunganya maksimal
I persen. "Karena kita ke-
tahui masyarakat miskin
yang memiliki usaha ten-
tunya untuk mengakses
modal ke bank tidak me-
mungkinkan, ini karena ti-
dak memiliki jaminan atau
agunan," ujarnya.

Selanjutnya, sisa dana
sebesar 20 persen diguna-
kan untuk pengembangan
infrastruktur sosial dasar
masyarakat untuk me-

nunjang perekonomian. Ia
mengungkapkan sampai
dengan tahun 2017, jum-
lah desa yang telah men-
dapatkan Gerbangsadu di
Bali sebanyak 217 dari 636
desa. Sambungnya, dari
636 desa di Bali tersebut,
telah terbentuk 468 BUM-
Des.

"Desa-desa di Bali diha-
rapkan semakin mandiri se-
hingga tidak ada lagi desa
tertinggal. Saat ini sudah
ada 43 desa yang tergolong
mandiri, 280 lebih desa
maju, dan 300 lebih desa
berkembang. Berdasarkan

rakat dapat melihat dan
ikut membantu memberi-
kan pengawasan terhadap
penggunaannya," imbuh-
nya. Dengan dibentuknya
Undang-undang Nomor 6
tahun 2014 tentang desa,
maka desa diberikan ke-
wenangan untuk mengatur
dan mengurus rumah tang-
ganya sendiri. Dana Ger-
bangsadu ini berasal dari
APBD yang bereda dengan
dana desa yang diambilkan
dari APBN. (wem)

IRIBUN BAtI/WEMA 5ATYADINATA

MADEWIRYATA

I
lr'

I f ,r r | - h--^- n^-^ h-.-r^.^^L^Li\ Setiap Tahun Dana Desa Bertambah
I

ll plolt"nun 201g ini dana desa dialokasi- nas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hun 2017, Pemerintah Pusat mengaloka-

il r"n Cp 530 miliar, untuk dibagikan kepa- Pemprov Bali, Made wiryata. sikan dana sejumlah Rp 537 miliar bagi

ll J" oC'e desa. "Tahun 201g iniada sedikit Kucuran dana desa antara desa satu 636 desa di Bali. Selanjutnya, Dana Desa

li o"ruoanan Dengalokasian. Ada tambahan dengan desa lainnya belum tentu sama, Tahun 2015 jumlahnya Rp 185 miliar dan

ii [rit"ri" metalui 
-dana 

alirmasi," kata Ka- tergantung pada luas wilayah, jumlah pen- pada tahun 2016 meningkat tajam menja-

li OiO p"rnO"ngunan Kawasan Pedesaan, Di- duduk dan tingkat kemiskinan. Pada ta- di Rp 460 miliar. (wem)
tl
I
I
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DENPASAR, TRIBUN BALI
- Penggunaan dana Ge-
rakan Pembangunan Desa
Terpadu (Gerbangsadu) Rp
1 miliar untuk desa wajib
dipaparkan dan dipajang di
baliho. Anggaran yang di-
kucurkan Pemprov Bali ini
desa hanya dijatah Rp 20
juta untuk biaya operasio-
nal, sisanya untuk pengen-
tasan kemiskinan.

Kabtd Pembangunan Ka-
wasan Pedesaan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Pemprov Bali,
Made Wiryata mengatakan,
bantuan dana kepada desa

update data tahun 2018
yang sudah dipublikasi oleh
Kementerian Desa, di Bali
tidak ada lagi desa terting-
gAl," ungkapnya.

Dalam rangka transpa-
ransi pengelolaan anggar-
an dana desa, desa-desa.di
Bali wajib mengirlformasi-
kan APBDes yang dikelola
kepada masyarakat dalam
bentuk pemasangan baliho.

"Wajib dipajang di tem-
pat-tempat umum dan
strategis, sehingga masya-

a

Edisi
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BPKP Audit Investigasi Kasus
Pungutan Retribusi

AML/lPIrnA, TRIBITN BALI - Petugas Ba-
dan Pengawasan Keuangan, dan Pemba-
ngunan (BPKP) turun ke Karangasem, Me-
reka melakukan audit invesdgasi kerugian
negera dugaan kasus pungutan retribusi l0
objek wisata di Karangasem.

Kepala Kejaksan Negeri fKejari) Karangasem,
I Nyoman Sucitrawan menjelaskan, tim audit
investigasi sebanyak lima orang. Sedangfran
yang turun hanya tiga orang sejak tiga hari
lalu dan telah kembali I{arnis (16/8) kemarin.

Audit investigasi dilakukan menghitung
kerugian negara pada dugaan kasus pungut-
an retribusi di sepuluh objek wisata. Tim te-
lah menyisir beberapa objek. Dalam walrtu
dekat ini, BPKP mengumumkan berapa ke-

rugan negara.
Kasus ini mulai didalami seJak 20l7lalu.

Bermula dari kasus operasi tangkap tangan
(CITD tln Saber Pungli oleh petugas pungut
uang retribusi di Objek Wisata Tulamben. Da-
lam sidang diTipikor, petugas pungut menga-
takan hampir semua menerapkan cara sama.

Setelah diselidiki benar. Tiket yang dibu-
at dan dikeluarkan Dinas Pariwisata tidak
sesuai dengan pemasukan di Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Iturangasem. Jumlah tiket
yang terjual dengan pemasukannya tidak se-
imbang. KeJari juga telah memeriksa sekitar
l5 saksi terkait kasus ini. Mulai dari petugas
pungut hlngga pejabat Dinas Pariwisata Ka-
rangasem. (lul)

Edisi , kbtu, (1 frnwtw nN'(r' "
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Brpati Eka Tak Penuhi
Pan

.I

ggilanI(PI(
Bisa Benar

JAI(ARTA, TRIBITN BALI _ Bupa_
ti Tabanan, Ni putu Eka Wiryastufi,
dan Wakil Ketua Badan pemeriksa

I:T"e"" BPK), 326.rllah Akbar.
tidak memenuhi panggilan Komisi
i..I?grTt3.* Korupsi (Kpn, nau,
I l,olol. Kectuanya seharusnya dipe_
riksa sebagai saksi unluk i.r.ung_
ka Yaya purnomo [yp) terkait kasris

:_l-1p y."ly dana perimbangan

Tll*g* daerah pada Rancanlan
APBN-perubahan (iWnrV- pt Tah"un
Anggaran 201g.

"Yang bersangkutan akan diperik-
sa sebagai saksi untuk tersangka yp
[Yaya Pumomo), namun kediranya
tak hadir. Untuk Ibu Ni putu Eta
belum.diperoleh informasi terkait
ketidakhadiran saksi. Sedangtan,

BERSAMBUNG ;^: HAL 7

u4v w^:

ii$1flihuu il$;ifli
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Bisa Tidak
BUPATT Tabanan, Ni putu Eka
Wiryastuti, menanggapi santai
pemanggilan dirinya oleh Ko_
m_isi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebagai saksi dalam ka_
sus dugaan suap terkait usul_
an dana perimbangan keuang_
an daerah pada Rancangan
APBN-Perubahan lRAeeN_et
Tahun Anggara n 2OIg.

"Aaaah... Biasalah lah itu,
yang namanya berila, biarin
aja berita," kata Eka Wiryastuti

BERSAMBU]IIG # HAt 7

SAKSI - Bupati
Tabanan, Ni Putu
Eka Wiryastuti, beri
keterangan kepada
awak media di
Tanah Lot, Tabanan,
Rabu (15/8), terkait
pemanggilannya oleh
KPK sebagai saksi
kasus suap RAPBN-
Perubahan 2018.
lnzet: Daftar jadwal
pemeriksaan KPK
pada Rabu (15/8).
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Bupati Eka Tak,""

saudara Bahrullah tidak ha-
dir karena sedang menunai-
kan ibadah haji," ujar Juru
Bicara KPK, Febri Diansyah,
di Gedung KPK, Kuningan,
Jakarta, Rabu kemarin.

Febri pun menyatakan
akan melakukan pemanggilan
ulang terhadap Eka Wiryastu-
ti. Namun belum disebutkan
kapan akan dipanggil utang.

'Karena tidak datang hari
ini (kemarin, red), nanti akan
kami panggil kembali. Kami
harap di pemanggilan beri-
kutnya bisa hadir," kata Feb-
ri kepadg Tfibwvrews.cont

ItPKJuga Dlanusla
Saat dikonfirmasi soal pe-

manggilan sebagai saksi ini,
Eka Wiryastuti mengaku
belum menerima surat pe-
manggilan dari KPK.

Ditemui di Tanah Lot. Ta-
banan, dalam acara geladi
Tari Rejang Sandat Ratu
Segara, Rabu sore, ia juga
mengaku tak tahu terkait
pemanggilan dari komisi an-
tirasuah tersebut.

"Belum sih...belum ada
saya dipanggil 15 Agustus
dipanggil KPK. Buktinya hari
ini (kemarin, red) saya ma-
sih di Tanah tot menglradiri
geladi bersih Tarian Rejang
Sandat Ratu Segara." ujar-
nya kepada awak media.

Ditambahkan, jika me-
mang dipanggil KPK untuk
menjadi saksi terkait kasus
tersebut, Eka Wiryastuti pun
mengaku siap untuk datang
.ke Gedung Merah Putih KPK.

'Ya siap Mt" ngapin sih dito-

kutrl KPK kanlrrga manusia,"
kata bupati asal Desa Angseri,
Bahriti. Tabanan. ini.

Ketika pernyataan Eka
Wiryastuti ini kembali dikon-
firmasi kepada juru bicara
KPK, ditegaskan bahwa pi-
haknya sudah mengirimkan
surat pemanggilan.

"Ya tentu sudah dipang-
gil melalui surat panggilan.
Kita sudah kirimkan surat
pemanggilan untuk diperik-
sa sebagai saksi hari ini [ke-
marin, red)," kata Febri, tadi
malam.

Pa4gil salst Latn
Selain Eka Wiryastuti dan

Bahrullah Akbar, KPK juga
memanggil saksi lainnya,
yaitu Sekretaris Daerah Ka.
bupaten labuhanbatu Utara
Habibuddin Siregar, Kepa-
la Dispenda Labuhanbatu
Utara Agusman Sinaga, dan
Wakil Bendahara DPP PKB
Rasta Wiguna. Adapula se-
orang PNS bemama Idawati
dan pthak swasta bernama
Iwan Sonjaya.

Untuk Wakil Bendaha-
ra DPP PKB, Rasta Wiguna,
dalam pemanggilan kemarin
juga tidak hadir. KPK akan
melakukan pemanggilan
ulang pada Kamis (16/8)
hari ini.

Rasta dipanggil sebagai
saksi untuk anggota Komi-
si )fl DPR RI Amin Santono,
yang juga telah ditetapkan
sebagai tersangka. "Dipang-
gil ulang besok (hari ini.
red)," kata Febri.

Febri sebelumnya menje-

Sambungan Hal.1

laskan, KPK terus menggali
lebih jauh hubungan antara
pemerintah pusat dan da-
erah melalui pemeriksaan
para saksi. Ia menjelaskan,
pembahasan usulan dana
perimbangan pada dasamya
melibatkan proses interaksi
antara instansi terkait di pe-
merintah pusat dan daerah.
Hal itulah yang terus dida-
lami oleh KPK.

"(Terkait) proses pengang-
garan di DPR dan bagaima-
na hubungan kepentingan-
kepentingan pihak instansi
pusat di daerahjuga penting
bagi KPK," kata Febri.

"Kedua, sejauh mana pe-
ngetahuan mereka apakah
ada aliran dana terkait pro-
ses penganggaran itu," sam-
bungnya.

Dalam kasus ini. KPKtelah
menetapkan anggota DPR
Komisi K Amin Santono dan
pejabat nonaktif Kementri-
an Keuangan Yaya Purnomo
sebagai tersangka terkait
dengan penerimaan hadiah
atau janji terkait usulan dana
perimbangan keuangan dae-
rah pada RAPBN Perubahan
Tahun Anggaran 2018.

Selain Amin dan Yaya, KPK
juga menetapkan dua orang
sebagai tersangka yaitu Eka
Itumaludin dan Ahmad Ghi-
ast. Eka Kamaludin diketa-
hui merupakan pihak swasta
yang berperan sebagai per-
antara. Adapun, Ahmad Ghi-
ast berstatus sebagai swasta
atau kontraktor. Ahmad di-
duga sebagai pemberi uang.
(tribun Network/ham/npa)
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SINGARAJA, TRIBUil
BALI - Rgncana pemba_
ngunan shortcut 5-6 di ruas
jalan Singaraja-[4engwitani
atau yang kini disebut de_
ngan jalan baru batas kota
Singaraja-Mengwitani kiah
mantap untuk dilaksanakan.
Pemkab Buleleng sedang
mempersiapkan tugasnya
untuk melakukan pembe-
basan lahan. .

Dinas pUpR Buleleng,
lelah membentuk tim iasa
penilaian pertahanan itau
apprasial untuk menilai la_
han seluas 11,05 hektare
yang akan dibebaskan. In_
formasinya, jalur yang ter-
kena proyek ada di wilayah
Desa Pegayaman, Kecamat_
an Sukasada. Buleleng. Se_
dikitnya 20 KK akan kena
dampak. Pun dengan lahan
yang kini sedang ditanami
tanaman produktif seperti
kopi, cengkih, dan tanaman
keras lain.

Selain melakukan peni-
laian terhadap tanah milik
warga, tim appraisal kata_
nya juga akan menilai po_
hon bernilai ekonomis yang .

tumbuh di lahan warga ter-
dampak. Dengan harapan
besaran kerugian yang di-
timbulkan bisa ditekan se-
minimal mungkin.

Untuk pembebasan lahan,
Pemkab Buleleng mulanya
mempersiapkan anggaran
mencapai Rp l0 miliar, yang
bersumber dari ApBD. Na-
mun saat menggelar rapat
bersama dengan Anggota
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Buleleng pada Se-
lasa (1418) siang, pemkab
Buleleng yang diwakili Sek-

TRIBUN EALI/RATU AYU

DEWA PUSPAKA

da Buleleng Dewa puspaka
mengatakan, pihaknya akan
menambah anggaran pem_

'bebasan lahan sebesar Rp
7 miliar. Sehingga totalnya
menjadi Rp l7 Miliar.

Penambahan dana ini sebut
Puspaka, dilakukan untuk
menganusipasi apabila dana
yang sudah disiapkan sebesar
Rp l0 miliar kurang. Ini telah
dikoordinasikan olih Bupati
Buleleng, putu Agus Suiad-
nyana kepada Gubemur Ter-
pilih Wayan Koster.

Saat disinggung terkait
anggaran tambahan sebesar
Rp 7 miliar tersebut akan
mendapatkan berapa hektar
elahan pembebasan, puspa-
ka menyarankar untuk ber-
tanya kepada Dinas pUpR.
"Detailnya nanti pUpR yang
menjelaskan. Yang jelas su-
dah dikaji semua, hasil koor-
dinasi dengan BWS sehingga
diperlukan tambahan lag Rp
7 miliar.

Sementara'tim apprasial
sebut Puspaka sudah bekeria
dan mengecek lapangan. Hl-
silnya nanti akan disampai-
kan kepada Pemkab Buleleng
dan akan dijadikan referensi
Karena pembangunan shor-
tcut ini ada-lah kepentingan

TRIBUN BAII/RATU AYU

GEDE SUPRIATNA

umum, Puspaka pun berha-
rap agar masyarakat di Desa
Pegayaman yang terkena
dampak pembebasan lahaa
dapat menerimanya dengan
ikhlas dan mendukurng.

' 
Diharapkan Cuf,up

Ketua DPRD BulelenA,
Gede Supriatna menilai. p6-
nambahan anggaran untuk
pembebasan lahan tersebut
sudah diperhitung;kan dengan
matang oleh Pemkab Buleleng
melalui konsultan. Ia pun berl
harap penambahan Rp 7 mit-
ar tersebut rnencukupi.

"Kebutuhan lahan lagi be-
rapa belum disampaikan ke
kami. Namun saya yakin itu
sudah diperhitungkan oleh
konsultan. iidak munakin
mereka buat anggaran 1r-ang
tidak benar. Mudah-mudah-
an mencukupi," jelasnya.

Apakah DPRD mendu.
kung? "Untuk pengadaan ta-
nah kami sampai di Kebijak-
an Umum Platfom Pengguna-
an Anggaran (KUPPS) 2019
kami sudah kunci. Karena
bahwa anggaran pembebas-
an lahan shortcut itu harus
sudah terkuci. Harus ada
itu anggarannya," jawabnya
singkat. (rtu)

Anggaran 6rbebasan Lahan
Shortcut Ditambah Rp I l,ll
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