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Korupsi APBDes Rp l Miliar uni6k
Berobat Jantung
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ilAITGUPURA. TRIBUN
BALI - Kepala Desa Baha,
Kecamatan Mengwi, Kabu-
paten Badung I Putu Sen-
tana (57) kini sudah dite-
tapkgn rnenJadi tersangka
oleh Polres Badung.

Kepala Desa yang bera-
lamat di Banjar Bedil, Desa

Baha, Kecamatan Mengwi,
Badung ini saat masih men-
jabat diduga menggunakan
dana Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes) un-
tuk keperluan prlbadinya.

Kapolres Badung
AKBP Yudith Satriya Ha-
nanta,S.LK., mengatakan

tersangka I Putu Sentana
sudah dua kali menjadi
kepala desa di Desa Baha.
Pada periode pertama ia
menJabat dari tahun 2007
sampal 2013, dan perioden
kedua dari 2013 hingga
2019.

Kapolres mengungkap-

Sambungan Hat.1

haknya berhasil meng-
amankan barang bukli
berupfbrttf f:ldYuiTltrrr
buku RAPBDes, buku pey-
aturan desa, Surat Peme-
rintah Dana (SP2D), slip
penarikan Bank BPD Bali
dan beberapa kuitansi.

Kasus korupsi ini ter-
ungkap, lanjut Kapolres.
setelah pihaknya menerima
laporan pada 4 Mei 2OL7.
Selanjutpya dilakukan pe-
nyidikan' oleh anggota Unit
Tipikor Satreskrim Polres
Badung. Selain mengum-
pulan alat bukti, penyidik
juga berkoordinasi dengan
BPKP. (gus)
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Korupsi APBDes Rp 1 Miliar...
Sentana juga diduga melaku-
kan penarikan dana tersebut
berulang kali untuk keperlu-
an pribadinya.

"Semestinya kan yang me-
nyimpan rekening tersebut
kan be_ndahara desa. Namun
di sini tersangka Sentana
yang membawanya," ucap
Yudith saat Jumpa pers, Se-
nin (27 /81, di Mapolres Ba-
dung.

Lebih lanJut ia mengata-
kan, penggunaan dana AP-
BDes untuk kepentingan
pribadi ini selanJutnya dica-
tatkan sebagai sisa lebih per-
hitungan anggaran (SILPA)
fiktif. Hal itu mengakibatkan

beberapa ke$atan desa tidak
dapat dilaksanakan, karena
dananya telah tertarik dan
digunakan olehnya.

Menurut kapolres, peker-
jaan yang tidak dilaksanakan
antara lain pembangunan
Balai Subak Lepud, penga-
daan perlengkapan museum
Subak Lepud, pembelian
mobil operasional kantor,
ke$atan penyuluhan hukum
LPM, dan kegiatan penanam-
an pohon kamboja.

"Dia mengaku mempunyai
sakitjantung. Jadi uang ter-
sebut digunakan untuknya
berobat," ujarnya.

Perbuatan tersangka ter-

l/
sebut, kata kapolres, meng-
akibatkan kerugian negara,
ya}ni dana APBDes sebesar
Rp 1.006.633.856. Kerugian
tersebut merupakan akumu-
lasi dari dana pekerja atau
kegiatan yang tidak dilak-
sanakan dan juga slsa dana
dari kegiatan yang telah di-
laksanakan.

'Dalam perkara ini, kami
tidak menemukan fakta hu-
kum yang melibatkan orang
lain. Kint tersangka kami ta-
han di Polres Badung untuk
dilakukan penyelidikan lebih
lanjut," jelasnya.

Dari kasus ini, Polres
Badung mengatakan pi-

kan, saat menjabat men-

Jadi kepala desa, Sentana
membuat rekening untuk
menampung daria APBDes.
Namun, rekening desa ter-
sebut dibawa dan disim-
pannya sendiri. Selain itu,
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I Bad Bakal

Underpass L
df, Jalan Sinnpeng Patung Kuda Tuhan

mengambil lokasi di Jalan program pemerintah pu-
SfnpangPatungKudadepan sat. Sehinga nanti benar-
Bandara Intemasional Ngu- benar kesan macet bisa
rah Rai, Badung. kita minimalisir," tutur-

Dirinya berharap ketika
keluar dari bandara Interna-
sional Ngurah Rai tidak ada
la$ trafft l{4ht, sehingga ti-
dak ada kendaraan berhenti.
Akan tetapi kendaraan yang
keluar dari bandara langsung
lewat dan tidak ada kemacet-
an. "Kami sudah membuat
FS (studi kelayakan) untuk
pembangunan underpass
untuk menghilangkan kesan
kemacetan di Bali, " jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga
mendorong {ngkasa, Pura
I untuk melakukan pena-
taan lalu lintas, termasuk
parkir. Sehtngga orang
datang ke Bali, keluar
dari Bandara Ngurah Rat
benar-benar kesan macet
btsa dihtlangkan.

"lni langkah pemerin-
tah daerah mendukung

nya.
Untuk lelang Jasa Kon-

sultansi Perencanaan, Jasa
Konsultansi Perencanaan,
Penyusunan FS Underpass
Simpang Patung Kuda Tu-
ban telah dilakukan. Ang-
garannya bersumber darl
APBD 2018. Nilai Pagu Paket
Rp 515.000.000, dan Nilai
HPS Rp 513.525.540. Untuk
berapa nilal proyekbelum dt-
sebutkan anggarannya.

Sebelumnya sudah diba-
ngun underpass di Simpang
Tugu Ngurah Rai, Tuban,
Kuta. Proyek itu kint hampir
rampung. Proyek yang sama
juga sudah digunakan yakni
underpass Dewa Ruci, Kuta.
Dua proyek tersebut untuk
mengirrai kemacetan menuJu
bandara dan Kuta. (grrs)

t*
Kami sudah
membuat FS
(Studi Kelayakan)
untuk pemban-
gunan underpass
unruk menghilan-
gkan kesan ke-

macetan di Bali

WayanAdlArnawam
Sekda Badung
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utama.

penambahan underpass ter-
sebut masih menunggu ha-
sil Jeasibility shrdy (FS) .atau
studi kelayakan yang dila-
kukan oleh Dinas PekerJaan
Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Badung.

Belum lama tnt. Sekda Ba-
dung Wayan Adi Arnawam
menjelaskan, bahwa pada
APBD Perubahan tahun
2018 Pemkab Badung Juga
sudah membuat studi kela-
yakan untuk pembangunan
underpass lagi, rencananya
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kab Badung menggelontor-
kan dana Rp 262 millar lebih
untukbangun 3 blok gedung
yakni blok D, F, dan blok G.

Anggaran yang bersumber
darl APBD Badung itu bersi-
fat tahun jamak, sehingga di-
perkirakan pembangurnnnya
bakat tuntas dalan figa tahun
kedepan. Kepala Bidang Cipta
Karya Dinas PUPR Badung,
IGA Arinda Trisnawati, me-

tender yang terpublikasi di
Layanan Pengadaan Seca-
ra Elektronik (LPSE), tender
pembangunan gedung D, F,

dan G telah dibuka sejak 23
Agustus 2018. Tender bera-
khlr 5 September 2018. Lima
hari setelah tender resmi di-
buka, sudah ada26 rekanan
yang menyatakan berminat
atas proyek tersebut.

Dirut RSLID Margusada dr

unhrk pasien," tuhrmya
Pembangunan ini telah di-

sosialisasikan ke masyarakat
seJak tahun lalu. Sosialisasi
juga dalam rangla memohon
permakluman apabila nanti
ada masy,arakat yang kurang
nyaman saat aktivitas pem-
bangunan. .

Proyek lni nanti ada tiga
gedung yang akan dibangun,
yakni blok D, F, dan G. Pem-

bayi tabung, dan ruangan
lkhsusus rawat anak.

Ruang penghubung ke-
dua blok ini akan diguna-
kan untuk ruangan oPerasi
emergencA. Sedangkan blok
(] untuk pusat pelayanan
cuci darah. Blok ini juga
rnenjadi pusat manajemen,
untuk pendidikan dan Pe-
ngembangan, dapur serta la-
undry, Qlus)
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