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Jelang Pembacaan Tuntutan

Terda@I Kasus Kor!rylt

Pembangunan Balai Subak Semaput
Denpasar (Bali Post) -

Jelang pembacaan tuntutan'
terdakwa kasus dugaan koru-
osi pembangunan balai subak
dai palinggib. Wayan Mwja.
Selasa (5/5) kemarin semaPut.
Bahkan, dia dikabarkan sem-
pat pingsan sehingga ililarikan
Le iumah sakit. "Terdakwa
pingsan sebelum diambii dari
Laias Gianyar." jelas kuasa
hulumnya. Made Suardika.
sesaat setelah Penundaan
sidang dengan agenda Putusan
di Pengadilan TiPikor Den-
oasar. kemarin.- 

Atas kondisi itu. majelis
hakim memutuskan untuk
menunda persidangan.

|rt

Sementara JPU A.A. Gede
Putra mengatakan bahwa ter-
dakwa sempat Pingsan karena
terserang penyakit desenki akut.
Tia sempat pmgsan karena dia
desentri dan keluar darah. Kon-
disinya lemas,n katanYa.

DikatakannYa, seharusnYa
sidang dilanjutkan dengan
agenda penuntutan. Namun
kirena t-erdakwa Murja sakit,,
desentri akut, sidang terPaksa
ditunda. Surat Pun Iangsung
datang dari dokter Yang me-
nangani, yaitu dokter Rutan
Gianyar Ni Luh SePtiarYa-
ti. Setelah membaca surat
keterangan dokter tersebut,
majelis hakim memutuskan

menunda sidang hingga satu
pekan. Meski mengalami sakit
parah, namun terdakwa Yang
memiliki kepala Plontos ini
hanva dirawat di dalam rutan.
"Tidak sampai dibawa ke ru-
mah sakit. Dia hanYa dirawat
d.okter di rutan," jelas JPU.

Dalam kasus ini, terdakwa
yang menjabat Klian Subak
Abian Pesinggahan. mendaP-
at bahtuan dari PemProv Bali
Rp 180 iuta untuk Pembangu-
nin Baiai Subak Pesinggahan
pada 2009 hingga 2013 lalu.
Namun selama Pembangunan
tersebut, dana Yang didaPat
Murja hanya digunakan un-
tuk membangun fondasi saja.

Sisanya digunakan terdakwa
untuk kepentingan Pribadi
seperti 

.membayar utang dan
berjudi tajen.

Atas perbuatan terdakwa,
JPU menuntutnYa dengan
dakwaan primer Pasal 2 jo
Pasal 18 UU No. 31 Tahun
1999 tentang TiPikor Yang
diubah dan ditambah menjadi
UU No. 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
dan dakwaan subsider Pasal
3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b)

UU No. 31 Tahun 1999 ten-
tang Tipikor Yang diubah dan
ditambah menjadi UU No. 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 aYat
1ke-1KUHP. (krr\b37)
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]elang Penuntutan,

Eks Perb ekel Ters erang D isentri
* Vonis Terdakwa Korupsi Dana BOS Ditunda

DENPASAR, N usaBali
Kasus dugaan koruPsi Pem-

bangunan Balai Subak dan
Palinggih dengan terdakwa
mantan Perbekel Pesinggahan,
KIu ngkung, _Wayan Murja de-
nqan agenda Penuntutan ctl
Pengadilan Tipikor DenPasar,
Selasa [5/5) terpaksa dihrnda.
Pasalnva, sebelum sidang tiba-
tiba siia Murja Pingsan di
Rumah Tahanan fRutan) Gi-
anvar ka rena penyakit disentri
Ip!nyakit radang usus) akut
yang dideritanya." Ual ini disamPaikan lang-
sung oleh Jaksa Penuntut
Umum [JPU), AA Gede Putra
kepada maie lis hakim adhoc
Haitono dalam sidang la me-
ngatakan seharusnYa sidang
dilanjutkan dengan agenda Pe-
nuntutan. Namun karena ter-
dakwa Muria sakit disentri
akut, sidang terpaksa ditunda.
"Terdakwa mengalami sakit
disentri akut sehingga sidang
harus ditunda," ujarnYa kePada
majelis hakim sambil mem-
berikan surat keterangan darl
dQkter Rutan GianYar, Ni Luh
Septiaryati.

Setelah membaca surat ke-
te ran dokter tersdbutterangan ooKrer terseouL,
maiel is hakim memutu$kan
menunda sidang hingga satu
pekan dan akan d ilanjutkan
oada, Selasa [12/5) mendatang.
]Pu, en ceae Putra yang d-
itemui mengatakan terdakwa
Murja sempat Pingsan Pada'
Selasa pagi di Rutan GianYar.

"Tadi staf Ruta n Gianyar
bilanq tedakwa sakit dan Ping-
san tad i pagi;'jelasnya. Setelah
ditangani tim dokter Rutan,
diketahui iika Murja menga-
lami disentri akut dan di-
nyatakan tidak mengikuti Per-
s ida nga n. Meski mengalaml
sakit parah, namun terdakwa
yanq memiliki kePala Plontos
ini hanya dirawat di dalam
rutan. "Tidak samPai dibawa ke
rumah sakiL Dia hanya dirawat
dokter di Rutan," ielas lPU,

Dalam kasus tersebut, Muria
yang menjabat Kelia n Subak
Abia n Pesinggahan mendaPat
bantuan dari Pemprov Bali
sebesar Rp 180 juta untuk
pembanqunan Subak Pesingg-
ahan pada 2009 hingga 2013
lalu. N amun selama Pem-
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TERDAKWA dugaan korupsi dana
Sutama (kedua dari kiri) dan lda
persidangan di Pengadilan Tipikor

Bos sMPN I rurru p"niol]'i"ii;l'i;
Bagus Darma Putra (kiri) saat jalani
Denpasar, 6elasa (5/5).

No 3L tahun 1999 tentang Ti_pikor yarig diubah dan" di-
tambah menjadi UU No 20
Fhy"..?.99_t jo pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP dan dakwaan-sub_
;1{e5 nas_al 3 jo pasat 18 ayat
[1) huruf (b] UU No 31 tahun
1999, te.ntang Tipikor yang
diubah dan ditambah meiryaaT
99 No 20 tahun 2001 jo pisal
55 ayat 1 ke-1 KUHp.

, Selain penundaan sidang
Kasus dugaan korupsi pem-
bangunan subak, kasus digaan
korupsi dana BOS IBantuan
Operasional Sekolah)-di SMpN
I Nusa Penida deneai terdakwa
I Wayan Sutama dan lda Bagus
Da.rma Putra yang mengagen-
qaKan pembacaan puhrsan juga
harus ditunda. pasalnya, majeiis
hakim pimpinan Earlj, Setyorini
oetum slap dengan puU.rsannya.

"Sidang ditunda hingga
pe.t(an depan," ujar majelis
hakim. Dalam kasus korupsi
ISng merugikan negara
lilggr. Rp 683 juu, Kepata
Sekolah Sutama dituntut 4
tahun penjara dan bendahara
BOS, Darma PuFa dituntut 3,5
tahun penjara. & rez

!31Sunan tersebut, dana yang
didapat Murja hanya digunikai
unruK membangun pondasi
s-aja. Sisanya, digunakan ter-
dakwa untuk kepentingan pri-

badi seperti membayar urang
Qan Judr talen.

Atas perbuatan terdakwa, fpU
men u ntuhtya dengan dakwaan
primer pasal 2 jo pasal 1g UU
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Kasus BBM Bersubsidi

Berkas Sueca Antarn
Seger^ Dilimpahkan

ke Pengadilan Tipikor
Negara (Bali Post) -^' fi;;k;il".r.-t o",rp"i pembelian solar (BBM), b-grsu-bsidi dengan tersangka
Made Sueca Antara yang sudah sebulan berada diXejaksaan menurut rencana'
iii-i" t?/rl "t"" airi-p?n+tft l"- Pengadilan Tindak Pidana 49f"p:i (Tipikor)
il;;;"'..:b;i itrror--iJidi kejaksa.i, S"1."" (5/5) kemarin pelir\npahan berkas
ti-iif"mu"" setelah semua administrasi berkaitan dengan berkas kasus inr

selesai dikerjakan
nolres Jembrana sebelumnYa.
Fitrat Kejfri menetapkan
tahanan kota bagi Sueca
selama 20 hari, tanggal 8-27
Aoril 2015.

Sesuai pasal 25 KUHAP'
apabila dalam jangka waktu
2b hari, proses 1'ang dilaku-
kan jaksa belum selesai, bisa
diperpanjang oleh ketua Pen-
gadilan setempat Paling lama
30 hari. Made Sueca Antara
ditetapkan sebagai tersangka
kasus penyalahgunaan BBM
bersubsidi karena menggu-
nakan solar bersubsidi un-
tuk operasional UD Sumber
Maju miliknya. SebelumnYa
terdakwa pertama, mantan
Kadis Perindagkop Made AYu
Ardini sudah disidang di Pen-
gadilan tipikor namun diPu-
ius bebas. Dari hasil audit
BPKP Provinsi Bali, negara
mengalami kerugian sebesar
nn ze t,zaluta lellh,(fmb)

Kasi I Pid.ana Khusus Antara ini dinilai molor' Kar-
fpla"".l Putu Sauca Arim' ena sebelumnya, Kajari dan
fu*u t"""" seizin Kajari Kasi Pidsus menargetkan
i"g"i Subroto, mengatakan pelimpahan.berkas Sueca

"itt'ut "u" 
sebelumnya sudah sudah dilakukan dalam tiga

-"nvni,tn memori kasasi atas pekan'
o"tri."tt Pengadilan Tipikor Sebelumnya Sauca Arim-
b""p""u"vu""Smembebaskan bawa menga-takan pihaklya
t"t.."eX" Iaiir dalam kasus mengupayakan agar sebe-

ini, Mide Ayu Ardini. "Jadi lum masa tahanan pertama
kami baru 6isa berkonsen- habis, berkas perkara Sue-ca

IruS -""g"rus kasus BBM sudah bisa dilimpahkan ke

bersubsididengan tersangka PengadilanTipikorDenpasar'
Muau S"u.u Alntara," jelas- Pihaknya mempredik-si tiga
nya. milqgu lagi, semua berkas

Dikatakannya rencana sudah selesai sehingga ting-
a"[*.t" yang'sebelumnya gal dilimpahkan' "Jadi tidak
menjadi peighilang pelimpa- sampai. ada p.erpanjangan
tiu""f ""i^."perkali 

ini-ke masa tahanan"' kata Sauca'

FensadilanTipikorDenpasar. Diberitakan sebelumnya
Lnirna"n ta-prrng. Dengan ketika dilimpahkan dari pe-

J"-if.iu" pihaknya segera nyidik Polres Jembrana ke

t""fi*p"ttiuttttyi. "Kami $ejari Negara (8/5) lalu' Ka-

berhatap kasus-ini segera jari meneruskan tahanan
di"idungiutt," harap Sauca. kota kepada Sueca Antara

1.1tlt"nitt1 l:tnt: 
S1:ca senerlbi vans dilakukan Ka-
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Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi

Tersangka Asi en II SegeraSt

Dilimpahkan ke Pengadilan
Amlapura (Bali Post) -

Tersangka kasus dugaan
korupsi proyek pipanisasi
Ida Bagus Made Oka segera
dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri Tipikor Denpasar.
Pascaditalan sejak seminggu
Ialu, tersangka yang juga
menjabat Asisten II Setda
Kardngasem itu, ditargetkan
sudah dilimpahkan ke pengd-
dilan dalam minggu ini.

Kajari Amlapura, Ivan
Jaka, menyampaikan hal
itu Selasa (5/5) kemarin. Ia
menegaskan, kasus ini bakal
dikawal empat JPU (Jaksa
Penuntut Umum). Tiga JPU
dari Kejati BaLi dan satu JPU
lagi dari Kejari Karangasem!
Putu Yuliarsa. Dalam per-
sidangan nanti, pihaknya
menyiapkan 30 orang saksi.
Sayangnya, ia mengaku tidak

hafal namanya. Apakah, ada
nama tersangka lain seperti
Bupati Karangasem Wayan
Geredeg juga menjadi saksi?
Dia mengaku kurang tahu.
"30 orang saksi itu banl'ak
bos, saya tidak hafal," ujarnya
melalui sambungan telepon.

Saat ini, pihaknya masih
mempersiapkan surat dak-
waan, sebelum perkara untuk
tersangka Ida Bagus Made

TESANGKA - Ters angha soat didutnpingi pengacaranya {ebelum ditahan ,"noll't3lun'

Ida Bagus Made Oka men-
jadi salah satu dari sebelas
tersangka yang ditetapkan
pihak Polda Bali. Dari to-
ial sebelas teisangka, baru
satu orang yakni mantan
Kepala Dinas PU Karan-
ga-sem Wayan Arnawa yang
telah menlaLanl Persrcangan
hinsia vonis. la menjadt ter.
pidina dengan vonis majelis
irakim Pengadilan Negeti
TiDikor DenDasar selama 1,5
tairun penjaia dan denda RP
100 juta. (kmb31)

Oka drhmpahkan ke Penga(rr-
lan dan menjalani Proses Per-
sidangan. SePerti diketahui,
Ida Bigus Made Oka ditahan
nihak Keiari Amlapurai set'
.lah o.,se. P.IimPahan tahaP
dua, dan pihak Polda Bali ke
Keiari AmlaPura, Selasa (28/'l)
lalu. Tersangka dalam Pro-Yek
oioanishsi Xarangase.o tahun
lciog-:oro bertLndak sebagai
PejaBat Pelaksana Teknis
Keeiatan. ving saat rtu la
sebagai Kepala Bidang CiPta
Kar.,'i Dinas PU Karangasem.
lda iaeus Made Oka dijerat
denean Pasal 2, Pasal 3, dan
ou"il rg ItU nomor 31 tahun
isss 1o pasal S5 l1)-ke'1
KUHP, jo Pasal46 (1) KUH-E'
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K*us Gigitan Anjing Tinggi

StokVARKosorg,

Dewan Ultinratum Dinkes Badung
Mangupura (Bali Post)

Dewan di Komisi W DPRD Badung mengultimatum
Dinas, Kesehatan (Diskes) Badung lantara Jtok vaksin
anti-rabies (VAR) kosong. Pasalnya, habisnya stok vaksin
i_ni-terjadi di tengah-tengah tingginya kasus gigitan anjing
di kabupaten seternpat. Ketua Komisi ry DPRD Badung I
Nyornan Sutrisno didampingi anggota I.B. Sunartha men-
gatu miris dengan kondisi itu. Sebab, kekoso4gan stok.
VAR hanya terjadi di Badung yang notabene kabupaten
terkaya di Bali.

"Kami sayangkan, kok stok
VAR dibiarkan sampai habis.
Herannya, hanya di Badung
saja yang kosong. Masyarakat
vangjadi korban gigitan anjing
'kan sangat perlu itu." ujar I

Nyoman Sutrisno, Rabu (6/b)
kemarin.
- 
. $ebagai komisi yang mem-

bidangi kesehatan. piLaknya
memperingatkan pemerintah
agar cepat tanggap dengan

masalah-masalah seperti ini.
Keb-utuhan obat, menurutnya,
adalah hal utama di samprng
pelayanan. Pihaknya tidak
iirgin pada saat APBD Badung
rherrfapai Rp 3 triliunan lebih
justru pemerintah tidak mam-
pu menyediakan oliat-obatan.
"Kami mendesak kebutuhan
obat-obatan dan VAR harus
segera terpenuhi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas
Kesehatan (Dinkes) Badung
dr. I Gede Putra Suteja yang
dimintai konfirmasi hal itu, tak
menampik stok VAR sedang
kosong. Ketiadaan vaksi anti-
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rabi.Fs ini bukan disebabkan
oleh'-tidak adanya anggaran,
melainkan akibat terjadinya
pertnasalahaa dalam teknis
pengadaan atau pemesanan.
"Rencananya (VAR) akan rcre-
alisasi bulan Januari 201b.
sehingga persediaan VAR di Ka-
bupaten Badung tidak sampai
habis. Tetapi VAR per tanggal
5 Januari 2015 masuk dalam
sistem e-katalog, sedangkan
penyedia VAR Bali belum siap
mengadakan e-katalog sehingga
stok sampai habis," jelasnya.

Suteja juga mengakui Gigi-
tan,Hewan Penular Rabies

(GHPR) di Badung masih tinggi,yaitu 710 orang per bulin.
Oleh karena itu, jiki ada kasus
GHPR di Kabupaten Badung
yang datang ke RSUD ataupun
ke puskesmas, akan diruiuk
ke RSUP Sanglah. pemkab
Badung sendiri menyiapkan
anggaran- pengadaan VAR pada
APBD tahun 201b sebesai Rp
3,5 miliar. (kmb27)

Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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Kasus Korupsi RPH Temesi

Vonis Dinilai Rendah,

JPU Banding
Denpasar (Bali Post)

Vohis atau putusan pada terdakrva ka-
s q$_ugaan korupsi Rumah potong Hewan
(RPH) Temesi di Gianyar dinilai terlalu
1e1rduh. ol9lr-jaksa penuntut umum (JptD.
/rrc.+ a"l$"jari Gianyar pun menyatakan
bandrng, khususnya untut terdakwa AA.
FC $q* (mantan Sekda Gianyar) dan
I.B. Raka (mantan Kadis peteinalan).
Mereka sebelumnya sama-sama divonis
setahun penjara oleh majelis halim penea-
dilan Tipikor Denpasar. 'Ya, kami aiukin
banding," tandas JPU Herdian Rafiardi.
Rabu (6/5) kemarin

Sebelumnya, JPU menuntut Asmara se-

bma 1,5 lrlyo p""j"r" ditambah denda Rp
50 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara
mantan IGdisnak I.B. Raka dituntut 4 tahun
penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider
2 bulan penjara serta mengembalikan keru-
gran negara Rp 42 juta. Jaksa dari Kejari Gi-
anyarini menyatakan terdalwa tidakte$ukti
bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dakwaan prime;, y"ktri i"r it
ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31
Tahun 2009 sebaga:mana telah diubah densan
U-U_{9._ZQ Tahun 200t jo Pasal bb ayat 1llke
1 KUHP. Namun, terdakwa RaiAilad dan

pembayaran Rp 486 juta. (kmb3?)

I.B. Raka terbukti melakukan tindak pidana
korupsi sesuai dakwaan subsider Pasal B io
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
jo P-asal55 ayat (1) ke 1 KIIHP.

Kasus ini berawal dari pengadaan lahan
untuk pembangunan RPH di Tenesi Gian-
yar pada tahun 2002. Dalam pengadaan ini,
dianggarkan Rp 3 miliar unhrk memtelastan
299 are ]ahan untuk RFH. Namwr kenvataan-
nya, lahan yang dibebaskan h anya 24i ,lB ate
dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar'. pqng..
perhitungan tersebut, ada selisih kelebihan
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Staf Pidsus Kei ati Bali
Dituntut 615 Tahun

Denpasar (Bali Post) pidana peqia-ra selama tiga
- dgi;Pi-a"tt" rtt.i".." (Pidsus) Kejaksaan Tinggi llltl.,'^:Tll:i-lt*' tahun
(Keja"ti) Bali yang bias-a1y1 gencar memberantas trga bulan penJara'

tindak pidana k"""i"i, r.itl.i"t"" tt.r"v" ait"aitg ,^Atastuntutantersebut' 
ter-

melakukan ao"rrp"ilrbrrdisi ini tentu riremalukai dakwavangdidampingikuasa

karena petugas kejaksaal yang seme;i;t; ;-- hukumnva akan melakukan

berantas korupsi -ir"r, -"r"r.,r".r, to.ipJiB"i'k;; pem.belaan dalam sidang

yang didus-a d.iforir!;i-;a;a"h t^'""J'i"r'iiiilHi 3"T"11"*;t":hr3;T?iiiii
kasus tindak pidana korupsi. usus (Aspidsus) Kejati Bali

Putu Gede Sudharma dalam
Tak pelak, jaksa penuntut secara 9ah d.an Teyakinkan kesaksianny-a menyatakan

,t*"t" ?.lpui'w.y"" Sutar- bersalah melakukan tindak dana yang diambil qd*?h'
:""" ai.i. S"tasa (f7s) kemarin pidana \orupsi sebagaimana sitaan barang bukti--(BB)
menuntut oknum pegawai diatnr dan diancam dalam kasus korupsi Instltfr!-Hindu
i."iut .uu" vane beriuEas di dakwaan primer," tandas JPU Dharma Negeri (IHDI9 Den-

;;;iiia;".-"KeJ"ati eahl euai Wayan Sutarjana. pasar. "Dari empat tersangka

i;;;4,-d;ng." tt"L"-"tt 'i'erdakwa dijerat dergan IUON, administrasipYa dua

;;;;t. s;.iil-gt"" adminis- Pasa! 2 uU Tipil'or, io Pasal di antaranva dikeliakan oleh

i*"ipii.". Ii";uti Bali itu rsrruNo'31Tahun1999se- terdakwa Budi Permadi"'
ait""t"t hukuman penjara bagaimanayangtelahdiubah sebutnya di hadapan. maje-

;;il;6,t tahun otltr jpU dan ditambah ke dalam UU lis hakim pimpinan Shpld
in;fiS-ularjanaclkk' No' 20 Tahun 2001-tentang Peten Sili denga-n hakim

f,;k;^ di depan majelis perubahan atas UU_No-31 anggota Mipta-hul Eah:.dan
n"li* oi*pi.tutt Akhmad tahun 1999 tentang lieilgt Nurbaya Lumban Gaol kala
F"i"" Siit"enyatakan ter- jo Pasal 64,avat 1 KVF.q' itu'
dakwa terbukti secara sah Selain menghukum staf Pid- SoaI penyetoran -uang ba-

;;i;k"k;; torupsi seba- sus Kejati Bali itu dengan rang bukti sitaan ke bank'
nui-u"h dakwaan primer, hukuman 6,5 tahun penjara' menurut Sudharma' itu atas

;;-k;i ;"i;nesar PasaI 2 terdakwa juga dituntut hu- perintah penvidik pa.da ter-
'uu 1v". 5r iafrin 1999 seba- kuman membayar denda Bp dakwa' Yang menarik' ter-
*"i-""" v".r! t"luh diubah 200 jutasubsiderenapb+" ungkap dalam persidangan
i""-Jit."iluh" ke dalam UU kurungan' Di samping itu' itu, selain Ep sa+ juta yang

No- zo Tahun 2001 tentang terdakwa jugadituntutuntuk diklaim sebagai. kerugian
;;;"bttt;; atas uu No'31 membavar uanq qe^1s-sqnti negara' di rekening tit'ipan
i;-h-..,'-itgb i""[^"g Tipikor' sebesar Rp 944'896'977 den- ituada saldo vang jumlahnva

'M;;;";;L;" terdalwa- Nvo- gan ketentuan' apabila tidak miliaran rupiah' oleh.ter-

jT; BdlP"rmadi terbukl aiUavi mata <tiTnti dengan dakwa' ditarik Rp 1,8 miliar'

uang itu kemudian 4,s,i.1: ,,3*ffJil-Y,:n;fi1*"iii *^TXtjilXt?#llli;',""'$?h;
kan untuk fovljbla.:"."T1t1 bisnis jual-beli kendar-aan. M"izorl.Diaberalasantidak
dugem bisa habis |n 5 tuta' ;Xutunyu untuk foya-fo1-a. -^..f.-["ri^ karena mend-
tandas Aspidsus sudnarma untukdugem. sesuaiketeran- ensar informasi bahwa uang
kala itu. - .i ean saksi." tanya hakim. Ter- IHbN itu akan dilakukan

Sementara dalam pemenlr- f,akwa kembaii mengatakan 
"-X."k".i."i"inginkrach,t-nyasaanterdakwaBudiPermacir' ;;h;^ dia ingin menguasai 
"J".^"t""tubit."Uangtidakdia mengaku qql."ah ltpt:lu uang itu untuk keperluan 'ad.a mengalir ke orang lain.

oleh tim penvidik "3'J[#;; ji"nis- ."-.t^ siya pakai sendiri,"

lfrtK-K;ilT".'lXo,u'ru, jelasnva' (krnb37)
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lli. O"ttgutt enteng terdakwa

-""*tu[u" karena masalah
p.iiiJi. "SaYa ingin memiliki
-uan* 

terseb"t." katanYa
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Normalisasi Tukad Matn Ujung

Habiskan Rp 1 Miliar
Amlapura (Bali Post)

Guna merampungkan normalisasi Tukad Matri di pesisir
Pantai Ujung, Dinas Pekerjaan Umum (Pt) Kabupaten Karan-
gasem melanjutkan proses pengerjaannya tahun ini. Dinas PU
.Karangasem melalui APBD Induk 2015 menganggarkan Rp
730 juta, sementara tahun sebelumnya sudah menghabiskan
anggaran Rp 42t jfia. Sehingga, total normalisasi Tulad Matri
ini sudah menghabiskan anggaran Rp 1 miliar lebih.

Salah satu buruh setempat, Wayan Sudiarta, yang ditemui
Rabu (6/5) kemarin, mengatakan proses pengerjaan lanjutan
proyek Tukad Matri ini sudah dimulai lagi sejak pertengahan
Maret lalu. Sisa pengerjaan yang belum selesai pada tahun
sebelumnya sepanjang sekitar 100 meter, dari panjang nor-
malisasi Tukad Matri sepanjang sekitar 250 meter. "Penger-
jaannya dilanjutkan sampai selesai, hingga bermuara ke laut,"
kata buruh asal Seraya Tengah ini. Sebagian besar buruh
yang mengerjakan beiasal dari Seraya Tengah. Jumlahnya
mencapai puluhan.

Dari papan proyeknya, Ianjutan pengerjaan konstruksi
tanggul Tukad Matri ini sudah dikerjakan sejak 19 Maret lalu.
Kontrak bersama CV Putra Payangan direncanakan lanjutan
penyelesaian normalisasi ini bakal selesai dalam waktu 180
hari kalender. Sebelumnya, anggaran Rp 421 juta, melalui
APBD Perubahan 2014. Kepala Dinas PU Karangasem Nyo-
man Sutirtayasa, Rabu kemarin, mengatakan penge4aan ta-
hun ini ditargetkan sampai rampung hingga ke muara sungai,
untuk memperlancar arus air sungai menuju laut. Selain itu,
juga untuk penataan wilayah setempat, di mana di sebelah
utara dari Tukad Matri untuk penataan tempat pedagang
ikan dan di sebelah selatan untuk jalan para nelayan ke laut.
(kmb31)

Bali Posvgik

PENGERJAAN TANGGUL - Para buruh eaat pengerja-
h,an sieo tanggul Tukad Matri, Robu kemarin.
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Palp Pipa Penguras Bocor
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Amlapura (Bali Post) -
Kekhawatiran Bu-pa_ti K_arangasem,way-an Geredeg, embung diduga bocor di

Kedannpal Dalalr terbukti. warga Kedampaknenyeb_uifroyek eirbu"g-x"a-"-p"rII di Banj_ar Kedampal, Des_a latah, yang dianggarkan selitar Rp a;rilia; a-lLmubazir karena air terus ke luar dari palq-pipa_penguras boc-or. r"r*altu,
warga melalu! penjaga embung-wayan Ardika, Rabu (6/s) kemarin, ,rr.*irri.
pemerintah lebih cepat memperbaiki embung yang bocor itu.

Kata Ardika, warga sangat
khawatir embung itu mubazir
karena kebocorannya tak
segera diperbaiki. Yang pal-
ing meraseitan dampaknya
warga Kedl"Ampal, Nyelukid
serta warga Datah lainnya
mengalami krisis air bersih
pada musim kemarau nanti.
Soalnya, palp pengurasan
embung yang baru tuntas
dikerjakan tahun lalu sudah
bocor. Air terus mensucur
dari embung. Karena 6ocor.
isi embung yang sempat men-
capai 1,8 meter, kini tinggal 1

meter. Padahal, musim hujan

hampi selesai. Embung itu
dalamnya 6 meter. panjang
sekitar 80 meter dan lebar 60
meter, dengan perkiraaan vol-
ume kalau penuh mencapai
15 ribu meter kubik. .

Ardika mengatakan, selain
palp pipa penguras'bocor,
embung itu hanya mengan-
dalkan air dari curah hujan.
Soalnya, tak ada kucuran
air dari dua pipa saluran
penyadap dari sungai batu
masif di lereng timur Gunung
Agung. Ternyata setelah
dicek, pipa penyadap air di
tukad (sungai) Tamblang

posisi pemasangan pipanya
lebih di atas dibandinskan
saluran pembuanga.t. ati-
batnya, air dari sungai di
Gunung Agung itu langsung
mengalir ke pembuangan dan
tak masuk pipa. "Saya curiga
kenapa saat hujan lebat tetap
tak ada kucuran air dari pipa
penyadap. Saat hujan lebat
saya cek, ternyata pasangan
pipa nyaplir (meleset)," ujar
Ardika, warga yang tinggal
di sebelah embung di lereng
timur Gunung Agung itu.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, Bupati Geredeg

sudah menugaskan Kadis
PU Karangasem, Nyoman
Sutirtayasa, untuk mengecek
dan memperbaiki embung
Kedampal II yang bocor. Na-
mun dari pantauan sampai
kemarin, belum tampak ada
perbaikan.

Ardika menunjukkan palp
pipa pembuangan yang bocor
terus mengucurkan air. Pada
sore hari, warga Kedampal
yang sudah krisis air men-
cari air dari bocoran palp
pipa itu.

Ardila mengatakan, untuk
pipanisasi air embung itu
baru untuk dua kelompok
di Kedampal Kangin den-
gan anggota sekitar 150 KK.
Sementara enam kelompok
lagi belum mendapatkan
bagian air embung itu. Jum-
lah mereka sekitar 200 KK.
Sementara. sambungan pipa

dari pipa pembuangan, airnya
disalurkan dengan pipa ke
Kedampal Kauh. Padahal,
di Kedampal Kauh sudah
ada embung yakni embung
Kedampal 1. "Saya selaku
ketua kelompok Kedampal
Kangin dan kebetulan sebagai
penjaga embung, sudah ter-
Ialu sering mendengar omelan
warga yang belum mendapat-
kan bagian air dari Embung
Kedampal II," katanya. Ar-
dika mengatakan, anggaran
proyek embung itu sekitar Rp
8 miliar dan dulu pelaksana
proyek diduga pengesub dari
Muntig, Kubu.

Kadis PU karangasem Ir.
Nyoman Sutirtayasa kemarin,
belum berhasil dihubungi ka-
pan akan mengecek kondisi
embung Kedampal II. HP-nya
yang dihubungi kemarin tak
aktif. (013)
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Terkait Kasus Tirtayat ra \/
PHDI Bali Panggil
PHDI Bad---^*w^^F

Denpasar (Bali Post) -
Kasus tirtayatra ke India sepertinya akan

terus berkembang. Pihak PHDI Bali sudah
menyikapi hal tersebut dengan melakukan
pemanggilan kepada PHDI Badung. Infor-
masi yang didapat Bali Post, Rabu (6/5)
kemarin, peemanggilan dilakukan untuk
melakukan klarifikasi sekaligus minta pen-
jelasan terkait persoalan tersebut. "Rapat itu
dipimpin Wakil Ketua Bidang Hukum Made
Raka Suarna," sebut sumber di PHDI Bali.

Dimintai konfirmasi via ponsel, Suarna
membenarkan bahwa ada tindak lanjut
terkait tiryatra ke. India. Konfirmasi itu
terkait polemik yang membawa nama-nama
PHDI, sehingga PHDI Badung-lah yang dim-
intai konfirmasi oleh pihak PHDI BaIi. Dari
sana terungkap bahwa pihak PHDI Badung
tidak ada menerima dana dari APBD, apalagi
tirtayatra ke India.

Dari sana pula dijelaskan bahwa ada yang
mencatut nama PFIDI untuk mendapatkan
anggaran untuk tirtayatra ke India. Dengan
demikian, dipastikan bahwa ada lembaga
yang menggunakan nama PHDI guna bisa
tirtayatra ke India.

"Dipastikan bahwa lembaga yang menggu-
nakan APBD itu bukan PHDI. Ini mencatut
nama PHDL Bukan juga PHDI linier, yang
artinya mengarah pada pengurus pusat,"
katanya. (kmb37)
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