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MANGUPURA, NusaBali

AA Gede Raka Nakula

Anggaran Pilkada Badung
np1b,e Mitiar J

Jelang Pilkada
Badung 9 Desember
2015, berbagai per-
siapan tengah dilaku-
kan Komisi Pemilihan
Umum (KPU}setempat.
Salah satu yang dis-
iapkarl yakni anggaran.
KPU Badung telah me-
nerima anggaran sebe-
sar Rp 19,6 miliar dari
Pemkab Badung, untuk
menyelenggarakan ha-
jatan pesta demokrasi
lima tahun sekali itu:
Anggaran tersebut
dibutuhkan mengin-
gat logistik Pilkada juga
menjadi tanggungan
KPU Badung, berbeda

halnya pada saat Pileg dan Pilpres di mana seluruh logistik
dikirim dari pusat.

"Kayaknya sih anggaran Rp 19 miliar lebih menciut. Tapi,
kami usahakan tetap maksimal," kata Ketua KpU Badung,
AA Gede Raka Nakula; Rabu (15/4). Dia merinci garis besar
rancangan anggaran dihabiskan untuk keperluan, pertama
honorarium dan uang lembur penyelenggara, totalnya Rp
6.281.000.000. Yakni diperuntukkan oleh anggota KpU,
PPK. PPS, KPPS, PPDB tenaga kontrak, dan kelompok
kerja. Mengingat lamanya tahapan sekitarsembilan bulan.

Kedua, imbuh Nakula, untuk pembelian, pengadaan
barang dan jasa dengan total Rp 10.187.000.000, rincian.
nya yakni untuk pembelian barang cetak dan pengadaan,
perlengkapan TPS, pendistribusian logistik, pemeliharaan
dan BBM, pelayanan administrasi perkantoran (KpU ppK,
PPS. PPDP), pembentukan panitia adhoc, pengamanan,
pencetakan dan penyimpanan logistik, sosialisasi, raker/
bimtek di PPK, perjahnan dinas, pencalonan, verifikasi
calon perseorangan, proses pemungutan dan penghi-
tungan calon, audit dan pengumuman dan kampanye,
penetapan calon terpilih, alat peraga kampanye, dan
debat publik.

'Total dua kegiatan secara garis besarnya mencapai Rp
16.2169.391.700 dari..total anggaran yang digeldntorkan
Felkab Badung sebesar Rp 1 9.698.301.000,;tandasnya.

Nakula menambahkan, sebagai catatan penyusunan
anggaran ini berdasarkan rancangan pKRj. Maka sewaktu-
waktu dapat bdrublrh sepqnjang ada perbaikan pKpU hasil
dengar pendapat dengan Kdrhbi ll DpR Rt dan petunjukteknis
pelaksanaan kegiatan anggaran. 6 is
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Setelah Hakim, Giliran Jaksa 'Tumbang'di Sela Sidang v/

Eks' Bupati Tolak Keterangan Saksi Ahli
Saksi
ahli lwan
Permadi
beri
l(eteran-
gan saar
persF
dangan
mantan
Bupati di
Penga-
dilan
Tipikoa
Kamis
l't6/41.

DENPASA& NusaBali
Sehari setelah insiden pergantian ang-

gota maielis hakim di tengah persidangan
karena jatuh sakit lGmis (16/41 ganuan
laksa Penuntut Umum [PU) Suhadi yang
'tumbang' di sela fi-.rsidangan kasus man-
tan Bupati Klungkung Wayan Candra di
Pengadilan Tipikor Denpasar. Bedanya.
sang jaksa tumbang karena diserempet

' Jaksa Suhadi usai diserempat
]knh-rgkeH-l1s Kotn 1 motor di depan Kejati Bali.

. . T]USABAII/YUDA

motor saat sidans diskors, Dalam nersi-
dangan kemari4 tErdakwa mantan liupari
Gndra tolak keteranean saksi ahli.

Musibah kecil yan! menimpa IPU dari
Kejakaan Negeri fKejari) Kungkung Su-
hadi, initerjadiseusai Ketua Maielis Hakim,
Hasoloan Sianturi menskors sidang di Pen-

Hel. l
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Eks Bupati Tolak Keterangan Saksi Ahli

gadilan Tipikor Denpasar, Kamis
siang pukul 12.00 Wita. Sidang
diskors sejenak untuk istirahat
makan siang

Saat itu, rombongan IPU yang
berjumlah 6 orang berencana isti-
rahat diKantor Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Bali,.lalan Letda TantuIar
Niti Mandala Denpasar, yang be-
rada tepat di depan Pengadilan
Tipikor. Nah, ketika 6 jaksa me-
nyeberang jalan menuju Kejati
Bali, maleju sepeda motor dari
arah seljtan dengan kecepatan
cukup tinggi.

Tak pelak, IPU Suhadi yang
berada di posisi paling depan
langsung disambar motor Honda
Vario yang ditunggangi Nurman,
pria asal Praya, Lombok Ten-
gah NTB. Akibatnya, Suhadi dan
pengendara motor ini langsung
terjungkal di jalan. Lima jaksa
lainnya pun segera membantu
Suhadi dan pengendara motor
fang tergeletak di jalan.

Beruntun& JPU Suhadi yang
notabene tQsi Intel Kejari Klung-
kung tidak mengalami luka serius,
Demikian pula pengendara motor
yang menyerempetnya, N urman.
"Tadi kepala saya diserempet"
tutur Suhadi sambil terus me-
megang bagian samping kanan
kepalanya.

Sementara, pengendara mo-
tor, Nurman, mengaku tidak
melihat ada orang menyeberang
jalan, Pengendara motor Yang
kesehariannya jualan es di ka-

wasan Niti IVandila DenPasar
inimengaku kaget dan tidak bisa

menehidari rombongan laKsa,
karena naik motor dalam kondisi
nsebut. 'Saya tidak lihat oratlg
nveberang" dalih Nurnran sambil

memegang kaki dan ungannYa
vans l;ka. Kecelakaan itu sendiri
iang"sung diselesaikan secara da-

maidi lokasi.

Meski sempat tumbang karena
diserempet motor di jalan, fPU
Suhadi tetap bisa melaniutkan
tugasnya mengikuti persidan-
gan kasus dugaan korupsi lahan
proyek Dermaga Gunaka, den-
gan agenda pemerikaan saksi
ahli, Kamis siang. Sakiahli yang
dihadirkan dalam persidangan
dengan terdakwa mantan Bu-
pati Klungkung kemarin adalah
akademisi bidang Agraria dari
Univeritas Brawijajra (UnibrawJ
Malang, lwan Permadi, Selain,
itu saksi ahli keuangan negara
dari Universitas Pab'ia Makdsar,
Drs Siswo Dianto. Mantan staf
Pemkab Klungkung Ni Nyoman
Setyewati, juga dihadirkan seb-
agai{pksi.

Dalamn persidangan sehari se-
belumnya di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Rabu (15/4), juga
dihadirkan saksi ahli dari Uni-
braw Malang Drs Adami Chazawi
MHum. Kala itu pun diwarnai
insiden tumbangnya salah satu
hakim ad hoc, Hartono. Bedanya,
Hartono mendadak tumbang
saatpersidangan baru berjalan 1

jam, tepatnya pukul 10.45 Wita,
karena jatuh sakiL Hartono ke-

mudian digantikan hakim ad hoc
lainnya, Guntur, setelah sidang
sempatdiskors 15 meniL

Sementara itu, dalam keteran-
gennya di Pengadilan Tipikor,
Kanr,. I't'narin, saki lwan Per,
madi yang merupakan dosen
Fakultas Hukum Unibraw, sem-
pat menjelaskan terkait tata cam
perhitungan harga tanah yang
akan dibebaskan, Dan, perhitu-
ngan tersebut wajib dilakukan
olehtim penilai harga tanah yang
dibentuk. "Nilai yang diperoleh
oleh tim penilai ini adalah harga
mati," terang lwan.

Keterangan lwan ini bertolak
belakang dehgn Petpres 36Tahun
2005 yang menjelaskan tentang
peryadaan tanah bagt kepentingan
umum Namun lwan, juga mema-
parkan dalam Perpres 36/2005
tersebut, salah sahr pelaksanaan
penladaan tanah adalah musy-

awarah, Di mana musyawarah
disebud<an sebagai proies saing
mendmgar, saling memberi, dan
menerirna pendapag serta keingi-
nan unhrk mencapai kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya
ganti rugi dan masalah lain }?ng
berkaitan d€ngan masalah pen-
guaan tanall- 

Mantan Bupati Candn yangdi-
mintai tanggapannfa oleh maielis
hakim terl€it keterangan saksi
Iwan di persidangan kemarin,
pun langsung menolak Pasalnya,
Rehrangan saksi ahli tidak kon-
sisn*L Dalam p€njelasan saksi ahli
soal Perpres 36/2005, dijelaskan
tgllta-tg]lita cara musyawarah

untuk mencapai kesepakatan
harSa tanah. Namun, saki ahli
berpatokan pada tim penilai
harga tanah yang menyatakan
perhitungan tim penilai harga
adalah harga mati. "Saya berbeda
pendapat dengan sal6i ahli," tegas
Candra yang didampingi kuasa
hukumnln, Wdyan WarsaT Bhu-
ana dan Surfatin Lijaya cs.

Sedangkan Siswo Dianto, yang
mempakan saki ahli keuangan
negara, menlelasl<an bahrlra pen-
anggung jawab dalam penggu-
naan Keu:rngan negara sa;rt pen-
gadaan tanah adalah pengguna
anggaran (PA) dan dinas terkait
Bupati bisa bertanggung jawab
langsungdengan penggunaan
arygara rf ter$ebuc jika melaku-
kdh intervensi tertulis keDada
pengguna anggaran.'"Iapi,seiama
tidak melakukan intervensi aDa
pun dalam bentuk tertulis, itu
semu: meniadi tanggung iawab
pengguna anggann . bukan Bu-
pati," egas Siswo. 

- -rr'.
Di sisi lain. niaielis hakim

berencana mempercepat sidang
dugaan korupsi, gratifikasl dan
pencucian uang ini mengingat
masa penahanan Erdakwa man-
tan Bupati Klungkung akan habis
3 Mei 2015 depan. Rencananya
dalam sidang lanjutan, Rabu
(22/4) depan,IPU akan meng-
hadirkan dua saksi di luar BAP
(Berkas Ac'ara Pemeiiksaanl.
Selanjutlya, majelis hakim mem-
berikan hak keDada terdakwa
untuk menghadii*an salsi mer-
ingankan.6 rcz
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ari Sita Satu Bendel

HasilAudit
* Terkait Dugaan Korupsi Tirta Yatra

di Disbud Badung
Badung, Empat pejabat ters-
ebut, yaitu Kepala Dinas Kebu-
dayaan Badung IB Anom Bhas-
ma, Kabag Keuangan I Ketut
Gede Suyasa, Kepala I nspek-
torat Ni Luh Suryaniti dan
Kabag Hukum I Komang Budi
Argawa. "Waktu saya temui
mereka menggunakan pa-
kaian adat karena akan me-
lakukan persem bahyan ga n,"
jelas nya.

Dalam kesempatan tersebut,
penyidik sempat menanyakan
terkait Tirta Yafra ke lndia yang
dijelaskan Kadisbud Badung
merupakan dana hibah ke
PHDI Badung. Bahkan peng-
gunaan dana tersebut sudah
sempat diaudit pada 2014 hlu
oleh BPKP dan KPK dalam agen-
da koordinasi supervisi pen-
cegahan korupsi. " Ha s ilnya
katanya clear Tapi kami sudah
sita satu bendel hasil audit,"
jelasnya.

Meski demikian, Syah ri r
menyatakan pihaknya aka n
tetap melakukan pendalaman
terkait temuan ini. Pasalnya,
penyidik menemukan bebe-
rapa data penting yang tidak
sama dengan pernyataan ters-
ebut. Sementara pa ntau an

NusoBali di kantor Disbud
Badung, Kamis (16/4) kemarin
sekitar pukul 09.00 Wita, sua-
sananya tampak normal-
normal saja. Kep a la Disbud
Badung, IB Anom Bhasma tak
berada di tempat karena
sedang melaksanakan upacara
ngayorin di Pura B esa kih,
Karangasem.

"Mohon maaf saya kebetir-
lan ngayqrin di Pura Besakih
dan saya sendiri tidak tahu ada
info tersebut," kata Bhasma
saat coba diko nfi rma s i per
telepon. Saat disinggung adanya
dugaan penyelewengan ang-
garan dalam tirta yatra ke lndia
tersebut, pejabat asal Desa
Taman, Kecamatan Ab ian se-
mal itu menjawab diplomatis.
"Tanya saja bagian keuangan,"
ucapnya singkaL'Sebetulnya
itu dana hibah yang dikelola
langsung oleh Parisada Hindu
Dharma lndonesia {PHDII Ka-
bu?aten Badung dan tidakada
campur tangan Disbud," teg-
asnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ke-
tua Parisada Hindu Dharma
Indonesia (PHDII Kabupaten
Badung, I Nyoman Sukada,
membenarkan kegiatan tirta

Penyidik Kejariyang
kemarin

mendatangi
Puspem Badung
menemui empa.t

pejabat setingkat
kepala dinas untuk

menanyakan soal
Tirta Yatra ke India.

DtsNPASAR, N usaBali
Penyidik Keiaksaan Negeri

(Keiari) Denpasar mendabngi
Pusat Pemerintahan Pemkab
Badung IMangupraja) pada,
Kamis [1614) untuk mencari
bukti terkait dugaan korupsi
Tirta Yab'a ke Gunung Salak dan
India. Bahkan, penyidik me-
ngatakan menemukan bebe-
rapa data pentingterkait dugaan
koruDsi tersebut Satu bendel
hasiliudit pun disita penyidik.

Kasi Intel Kejari Denpasar,
Syahrir Sagir mengatakan su-
dah sempat menemui empat
peiabat setingkat kepala dinas
saat berkuniung ke Pqmkab

Hat.t
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yatra ke India tersebut Yang
berangkat saat itu, katanya,
diikuti oleh sekitar 30 orang
terdiri dari para sulinggih dan
walaka, dan para pengurus.
Tetapi, dia sendiri mengaku
tidak ikut pergi pada saat tirta
yatra saat itu. "Saya waktu itu
ikut dalam rombongan juga ada
Pak bupati (AA Gde Agung, red).
Tapi tahunnya saya lupa tahun
2010 atau 2071," tutur Sukada
mengingat-ingat

Sayangnya Sukada mengaku
lupa berapa anggaran yang
dihibahkan, dia beralasan data
validnya ada di kantor. Ter-
masuk waktu keberangkatan
hari dan bulannya pun Sukada
ta\ hafal Disinggung mengenai
dugaan adanya pelangiaran
sampai kemudian dibidik Keja-
ri Denpasar, Sukada menga-
takan didengarnya r4elalui me-
dia massa. Tetapi ia sendiri
menegaskan di dalam kegiatan
tirta vatra ke India sudah sesuai
pros-edur dan segala anggdran
yang dikeluarkan sudah dipert-
anggungjawabkan. radi, tidak
ada masalah.

" Pertanggungjawaban ang-
garan sudah kami berikan tak
lama setelah pulang dari India

tahun 2013 lalu. Tidak ada
masalah, semua transparan,
kepada para sulinggih saya
sampaikan anggarannya be-
iapa, semua sampaikan," kata
Sukada melalui sambungan
telfon.

Sebelumnya, Kepala Ins-
pektorat Kabupaten Badung Ni
Luh Strryaniti mengatakan
keganjilan dalam perjalanan
tirta yara ke India sudah disele-
saikan. Pihaknya memang me-
ngakui bih Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Provinsi Bali pernah
memberikan catatan terhadap
APBD Badung tahun 2013, salah
satunya masalah perjalanan
dinas ke India. Tapi hal itu
sudah ditindaklanjuti dan se-
karang sudah tidak ada masalah
lagi.

Untuk diketahui, penilaian
proposal pada Dinas Ke-
budayaan untuk kegiatan tirta
yatra ke India pada ahun 2013
sebesar Rp 916 juta dinilai
BPKP Provinsi Bali kurang
akurat karena persetujuan
proposal dengan dana hibah
yang disetujui Rp 893.113.500
tidak mencantumkan jangka
waktu pelaksanaan. 6 as, rez

llal'z
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Iembrana Teratasi

DENPASAR NusaBali
Pilkada sdrentak 9 Desember

2015 secara s'erentak dipastikan
akan digelar di 6 (abupaten/
Kota di Bali. KPU Jembrana yang
sempat cemas karena kekurangan
anggaran Pilkada dipastikan ikut
di 9 Desember nanti. Kekurangan
anggaran di KPU lembrana teratasi
saat rapat denganKPU Bali, Kamis
(L6/4) siang di Kantor KPU Bali
f alan Tjokorda Agung Tresna Den-
pasan fembrana dipastikan akan
masuk dalam Pilkada serentak 9
Desember 2015.

Rapat antara KPU Bali, KPU

Jernbrana dan Pemkab fembrana
dipimpin langsung Ketua KPU Bali
Dewa lkde Wiarsa Raka Sandhi.
Dari KPU fembrana hadir komi-
sioner yang dipimpin langsung
Ketua KPU{ Gusti Ngurah Agung
Darmasanjaya, dan Sekkab Jembra-
na I Gede Gunadnya. Dalam rapat
yang digelar selama kurang lebih 2
jam tersebut kekuranpn anggaran
Pilkada f embrana teratasi.

$walnya KPU fembrana mem-
butuhkan anggaran Rp 11,4 milian
Namun baru memiliki anggaran
Rp 10,3 miliar. Dalam rapat ke-
marin akhirnya diputuskan akan
diambilkan kekurangannya senilai
Rp 1,1 miliar dari APBD Peruba-
han 2015. "Kitabutuhnya Rp 11,4
miliar. Kurang Rp 1,1 milian Hari
ini sudah disepakati dengan Tim
Anggaran Daerah Pemkab f embra-
na kekurangan akan diambilkan
di APBD Perubaban. Kalau tidak

ada rapat di KPU Bali hari ini
(kemailn) mungkin kita iuga C
belumtemukansolusi.Hariini E
klir persoalan anggaran &il
itu;'kata Darmasanjaya JEM

Lanjut Darmasanjaya 1

nanti tinggal membuat nota
kerjasama saja. Akan dibuatkan
NPHD fNaskah Perjanjian Hibah
Daerah) antara KPU dan Pemkab.
Menurutnya anggaran tersebut
ditetapkan sebesar Rp 11,4 mil-

* 2 iar berdasarkan estimasi,ryfl pelaksanaan Pilkada 1

pl pirtaran."KanPilkadan-

lSlilrn li#ff*i,,el3;::
) 1 5 Darmasaniava.

Ketua KPU gati, Raka
Sandhi secara terpisah menga-
takan perubahan aturan yakni
Perppu L Tahun 2014 tentang
Pilkada menjadi Undang-Undang
8 Tahun 2015 khususnya pada

pasal 201 Tentang Pemilihan Gu-
bernur/Bupati/ Walikota, yang
menyatakan untuk kepala daerah
yang masa jabatannya berakhir
tahun 2015 dan yang berakhir
antara fanuari sampai funi 2016
Pilkadanya dilaksanakan di Tahun
2015. "fembrana kenanya di 2015
serentak dengan 5 kabupaten dan
kota. Sekarang semuanya sudah
klir kerumitan tersebut sudah
teratasi," tegas Raka Sandhi.

Raka Sandhi menyebutkan
Jembrana diundang khusus karena
kabupaten paling barat di Provinsi
Bali ini paling terakhir terkena
periodisasi terkait pelaksanaan
Pilkada dan ada masalah dengan
anggaran. "lklau kabupaten lain
persoal4n ahggarannya tidak se-
rumit inil karena periodisasinya
tidak ada pergeseran," tegas pria
asal Desa Yeh Sumbul, Kabupaten
fembrana ini. 6 nat

Masalah

Pilkada Jembrana 20 I 5 di Kantor KpU Bali Jalan Tiokorda
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Selama melakukan
perjalanan dinas, Winasa

mengaku hanya tinggal
duduk di pesawdt yang telah

disediakan tiga orang
ajudannya. Mengenai
kebenaran tiket yang

digunakan tidak pernah
dicek secara langsung.

NEGARA, N usa Ba li
Sempat empat kali batal diperiksa.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara ikhirnya
suKses metakukan pemeriksaan perdana
terhadap cede Winasa, Kamis (16/4J.
Mantan Bupati lembrana dua periode itu
orperlksa sebagai tersangka dalam kasus
dugaan korupsi perjalanan d inas atau S ppD
Kepala Daerah Jembrana tahun 2 009-2 010.

Winasa, menuding kasusnya d ireka-
yasa. la mengungkapkan beberapa ke-
]anggal;ln berkaitan penetapan tersangka
kepadanya mengenai kasus SppD tersebut
Teru_ta ma mengenai pemalsuan sebanyak
bl. ltke-t pesawat perjalanan yang diusut
pihak Kejdri Negara. Selama t-0 tahun
menjabat Bupati Jembrana, ia mengaku
tidak pernah berurusan lanqsung untulibeli
tiket pesawaL ''yang beliiikeiitu adalah
ajudan. Sing taen meli tiket padidi (tidak
pernah beli tiket sendiril. ladi talair aaa
pemalsuan, siapa yang melakukan pe-
Jn.algqn? Apakah Pak Winasa atau orang
lain?" katanya.

S ela ma melakukan perjalanan dinas,
Winasa mengaku hanya tinggal duduk di
pesawat yang telah disediakan tiga orang
aj.udannya. Mengenai kebenaran tiket yang
digunakan, tidak pernah dicek secar5
langsung, apakah sudah sesuai densan
dokumen pertanggungjawabannya.,.iu-
cunya, semua yang diper.iksa mengatakan,
sernua tiket itu dibeli di Amik. Siana Ainik
itu, ternyata karyawan saya di Ddnpisar.
Itu pegawai kantor klinik saya. Lalu-kalau
beli tiket di Amik, aneh gak?" ungkapnya.

ulstnggu ng mengena i temuan BpK
terkait penyelewengan perialanan d inas
yang tidak dirindaklanlutisehma dua tahun
hin$ga masuk ranah pidana, Winasa
mengaku tak tahu. "saya sampai hari ini
tldak menerima TP-TCR {Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan danti Ruei
Keuangan dan Barang Daerahl. Kalau saya
merasa menerima, ne mone ada temuan
Isegini ada temuan), tapi tidak pernah

diberikan ke saya hinBga hari ini,',
regasnya.

^ 
Win3sa..per.nah m inta penjelasan

bawasoa, olkahkan ada mensirim Tp_TGR
ke rumahnya di Kelurahan Tegalcangkring,

^ecamata 
n .M-endoyo. penerimanya

dlsebutkan adalah tetangqanva bern a ma
Dek Wisnu. Paling diriia(an janggat
mengenai bukti penerimaan surat vansdikirim melalui ekspedisi. Dalam buktj
penerimaan surat itu tercanfum nama dan
tandatangannya. Sedangkan yang me ne_
rrma sa.at rtu adalah seordng penjaga
malam di rumahnya bernama"pjk Sibia
alias Kiang Sarb€. "Saya jadi bingung. yang
,aga matam, gak mungkin jaga pagi. KoI
Drsa laga.malam nerima. Sedangkan yang
menyerahkan surat kan tida k-m u ngk ii
malam, pasti-pagi, kenapa yang nenma
lig? nal?m Makanya, stng ne rekayasa
Ir]oaKkah Inl rekayasa]. Kalau Tp-TGR
telat dari dua tahun, memang masuk
pidana. Tap_i kalau saya tidak di"kasi, cpo
Ke Dqyah tapa yang mesti dibayar),
u la rnya.

Kasi Pidsus Kejari Negara, putu Sauca
Arimbawa, diko nfirmasi secard terpisah,
mengatakan pemeriksaan perdana terh-
ada p, Wi na sa sebaga i teriangka untuk
membuka keterl iba ta n tersdngka lain
dalam kasus SPPD tersebut Dalam peme-
riksaan kemarin Winasa dicecar 2g
pertanyaan, I{gngenai tudingan rekayasa
keterlitatan Win a sa sebagai tersangka
datam kasus tersebut, pihaknya menga"
takan, sah-sah saja beikata s;perti itu.
lilil"yl mengaku sudah msmitiki cukup
ouKU, sehlngga menjerat Winasa sebagai
tersangka, Salah satunya mensenai Suiat
Pertanggu n-gjawabn [Spf)perja-lanan o rnas
yang.drhndatangani Iangsu ng oleh Winasa.
t.,an pemeriksaan ajudan, beli tiket dari

Amik. Kemudian Amik menqaku beli tiket
dari tiga travel. Pesanan-ke Amik itu
la n^gsung dari ajudamya," terangnya.

)eDetu m men jalan i pemeriksaan,
Bupdti Jembrana periode 2000-2005 dan
2.OO5-20"10 di,emput tim penyidik Kejari
Negara \e Lapas Negard. lvlobil
operasronal yang menganpkut Winasa
tib.a d.i Kejari Negara dikiwal anggota
polisi bersenjata tiba sekitar Dukul 1I.00
Wita.. Winasa langsung diaiak naik ke
tantar tl guna menialani pemeriksaan.
Pemeriksaan terhada p mantan Bupati
Banyuwangi Ratna Ari Lestari ini
berlangsung tertutup di ruanq pidus. Saat
diperiksa, bupati kolekte; Muri ini
didampingi pengaca ra yang ditunjuk
Keiari Negara yakni I Made Nurb;la.
Petugas mengakhiri pemeriksaannya
sekitar pukul 14.30 Wita. fr od

l+^1. /
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Siap DibangundiBali
* Panjang 156,7 Km,

Lintasi 7 Kecamatan

dan 4 Kabupaten

4 RuaslalanTol

DENPASAR, NusaBali

Ruas yang 
'"rui,n*!i:,1"h1,]g#:fidifanCanq Selalan dan Ba_li Urara.dengan

-" -'' '- -'' '.2 paniang total 156,7 kilometer
mgliOUti TOI KUta- direncanakan bakal dibangun

di Bali. Ruas lalan Tol senilai

Canqcu_Tanah Rp 34.38 rritiu.n yalc dieaga.s
---'-c,-,- ---.--. pihak pT Waskita Karya Tbk

LOt-SOka, TOI ini direncanakan meliirtasi 7
' kecamatan dan 4 kabuDaten

SOka-PekUtatan, di Bali [Badung-rabanan-Jem-' brana-Buleleng)

TOI PgkUtatan- Rencana pe"mbangunan em-
pat ruas Jalan Tol yang dita-

GilimanUk, J6l i,rartran pihak Wasi<ita"Karya' ini telah dioresentasikan di
PekUtatan-LOV|na hadapan Gu'hernur Bali Made

Mangku Pastika di Kantor Gu-

bernuran, Niti Mandala Den_
pasar, Kamis (16/4). Dalam
presentasi pra-studi kelayak4n
falan Tol, Kamis kemarin, pihak

ftat''l

Gubernur Pastika (tengah) saat pihak Waskita Karya presentasikan Jalan Tol, Kamis (16/4).
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PT Waskita Karya menghadir-
kan Direktur Operasional l, Desi
Arryani, didampingi Konsultan
Ahmad Faiz.

- {edangkan Gubernur Made
Mangku Pastika, didaapingi
antara lain, Kepala nappedi Ba'ii
Putu Astawa, Kadis:perhubun_

gan-lnformasi-Komunikasi I
Ketut Artika, Karo Aset I Ketut

rAdhiars4 dan lkdis pU Nyoman
Astawa Riyadi. pihak Waskita
Kary_a .mernaparkan, empat
ruan Jalan Tol yang ditawarkan
akan dibangun untuk menghu-
btrllgl(an Bali Selatan dbrr Bali
Utara ini melintasi 7 kecamatan
di 4 kabupaten.

Pertama, ruasJalan Tol Kuta
[Kecamat_1n Kura, Badung)-
Canggu fKecamatan Ku-[a
Utara, Badung)-Tanah Lot
(Kecamatan Kediri, Tabanan)-
Soka (Ke-camatan Selemadeg,
Tabanan). Tol Kuta-Canggu-

Besnhrybtiali5Kobn i

4 Ruas Jalan Tol Siap Dibangun di Bali
SAMBIJNGAN OAR| HALAtttAN I

Tanah Lot-Soka ini panjangnya
mencapai 28 kilometer. Kedua,
ruas Jalan Tol Soka (Keca-
matan Selemadeg, TabananJ-
Pekutatan fKecat.natan Pe-
kutatan, Jembrana). Ruas Tol
Soka-Pekutatan ini panjangnya
mencapai 25,L kilometer.

Ketiga, ruas Jalan Tol Peku-.
tatan IKecamatan Pekutatan,
f embrana)-Gilimanuk (Ke-
camatan Melaya, Jembrana)
yang panjangnya mencapai
54,4 kilometer. Keempat, ruas
lalan Tol Pekutatan (Kecamatan
Pekutatan, J embrariaJ- Lovina
[Kecamatan Seririt, Buleleng)
de4g111 panja4g46, 7 ki lo rn ete r.

Menurut Desi Arryani, ga-
gasan membangun empat ruas
falan Tol di Bali ini merupakan
tindak lanjut kebijakan Presiden
jokowi yang merencanakan
pembangunan Jalan Tol sepan-
jang7562 kilometer di seluruh
Indonesia. Proyek Jalan Tol
ribuan kilometer ini dicanang-
kan Presiden Jokowi rampung
hingga 2019 mendatang.

Nah, kebijakan ini kemudian
ditindaklanjuti de4gan menu-
gaskan BUMN yang mampu
untuk menjadi Badan Usaha
Jalan Tol (BUfT). "Salah sarunya
q44!"h lT Wa!!<i!9 Karya (Per-

r\t.z

RUAS JALAN TOL
YANG DITAWABKAN
DIBANGUN DI BALI

Tol (utr"Canggu-Tanah Lot-$dlo r:r,'.,

Melintasi Kecamatan Kuta {Kuta},

Kecamatan Kuta Utara {Canggu),

Kecamatan Kediri {Tanah Lot}, dan ' ,'

Kecamatan Selemadeg (Soka)

Panjang ruas Tol 28 kilometer

Ruas Tol Soka.Pekutatan

Melintasi Kecamalan Selemadqg

. (Soka), Kec Pekuatatan (Pekutatanl

Panjang ruas Tol 25,1 kilorn€br

Ruas Tol Pekutatrn-Glllmonut

Melinlasi Kec PekrrlatAn

lPekutatanl, Kecamatan,l ,.,; ;'

Melaya {Gilimanuki

Panjang ruas td 54,4 kilsneter

Ruas Tol PakutatrnLodna
Melintasi Kec Pekutatan

(Pekutatan), Kocamatan S€rir:t

di Buleleng (Lovina)

Panjang ruas tol 46,7 kilometer

I

I

J

-
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seroJ Tbk," papar Desi yang kini
menjabat Direktur Operasional
I PT Waskita Karya.

Desi menyebutkan, Bali men-
jadi salah satu daerah yang
dilirik untr-rk pembangunan
Jalan Tol, karena hasil survei
menunjukkan kawasan Bali
Selatan sudah sangat krodit.
Hal ini memicu terjadinya ket-
impangan pembangunan antara
kawasanselatandenganbagian -

lainnya, terutama Bali Utara.
Pengembangan Jalan Tol ini
menjadi bagian penting dari
upaya untuk mempercepat
pemerataan pembangunan di
wilayah Bali.

Konsultan PT Waskita Karya,
Ahmad Faiz, memaparkan em-
pat ruas Jalan Tol sepanjang
total 156,7 kilometer yang
direncanakan dibangun di Bali
ini anggaran sekitar Rp 34,38
triliun. Guna memuluskan ren-
cana pembangunan empat ruas
Jalan Tol tersebut, pihaknya
sudah melakukan sulei untuk
melengkapi pra studikelayakan.

Mennrut Faiz, survei antara
lain difokuskan pada analisa
perkembangan wilayah, proyek-
si lalulintas, pemilihan trase
dengan tinjauan aspek lingkun-
gan, biaya dan teknis, perki-
raan biaya konstruksi, analisa

Khusus untuk ruas Jalan Tol Pastika, wacaua peningkatan
Kuta-Canggu-Tanah Lot-Soka, infrastuktur jalan pada rr.ras
pihaknya memberi tiga alter- yangditawarkan, sudah sering
natiftrase. dilontarkannya. Karena itu,

Alternatif trase pertama, Pastika menaruh harapan
yang mengacu pada RTRW. yang sallgat besar agar pihak
Alternatif trase kedua, yang Waskita Karya dapat meleal,
m.elewati pantai. Alternatif isasikan pembangunan Jalan
trase ketiga, dengan meman- TolyangmenghubungkanBali
faatkan alur sungai. Versi Faiz, Selatan dan Bali Utara ini.
alternatif yang melewati sun- "Terlebih, Pemprov Bali
gai mendapat bobot tertinggi. berencana mengembangkan
Lagipula, secara ekonomis kawasatr Pekutatan []embra-
paling memungkinkan untuk na) sebagai kota baru. Kebetu-
digarap. lan di sana ada lahan Pemplov

"Jika melewati pantai, biay- Bali seluas 1.100 haktare yang
anyamahaldankonstruksi(Ja- saat ini dimanfaatkan sebagai
lan Toll tidak bertahan lama, kebun karet," papar Gubernur
karena kuatnya arus Samudra yang mantan Kapolda Bali dan
Hindia," jelas Faiz. Alternatif KepalaPelal<sanaHarianBaclan
trase pertama yang mengacu Narkotika Nasional (Kalakhar
RTRW, lanjut Faiz, juga terken- BNN) berpangkat Komisaris
dala masalah pembebasan la- Jenderal Pol (Purn) ini.
han,karenamelewati kawasan Jika empat ruas Jalan Tol
pariwisata Desa Canggu. yang digagas pihak Waskita

Sedangkan untuk tiga ruas Karya ini bisa diwr-rjudkan,
Jalan Tol lair:rnya: Soka-Peku- Pastika yakin pengembaugan
tatan, Pekutatan-Gilimanuk, kawasan dapat dipercepat
dan Pekutatan-Lovina, menu- da.n akan membawa manfa-
rut Faiz, relatif lebih mudah at bagi masyarakat sekitar,
dalam menggarapnya, karena Pastika juga optimis investasi
tidak melewati jalur padat. Jalan Tol.inibernilai ekonomis

Sementara itu, Gubernur tinggi. Karena itu, Pastika
Pasti.ka merespons positif mengharapkan pihakWaskita
gagasan pihal< Waskita Karya Karya serius menggarap dan
nntuk membangun empat merealisasikan empat fuas

ekonomi, dan analisa finansial. ruas Jalan Tol.di Bali. Menurut lal"n Tol ini. 6g nat
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