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Pencucian mobil di Kantor
Minggu (17l5).

Bangli yang mubazir,

Aset Pencuc n Mobil
Milik Pemkab Mubazir
BANGLI, NusaBali

Tempat pencuclan mobil nilik Pemkab Bangli yang
impinan mantan Bupatidibangun pada era kePt

Bangli, I Nengah Arnawa
kup besar, ternyata selan

anggaran yang cu-

jak awal dibangun hingga
mubazir, Pasalnya se-
pencucian mobilyang

berlokasi di sebelah Kantor Bagian Humas
Setda Bangli tersebut, pernah digunakan. Ala-
sannya, lantaran kurang pas sehingga
sopir mengalami ke:
Selain itu, lokasinya

memasukan kendaraan.
di bagian depan kantor

SKPd serhingga tentunya
indah untuk dipandang.

Menurut informasi yanl

ini kurang

etahui semenjak
dihimpun NusaBali, dik-
permandian mobil yang

menghabiskan dana juta itu, sama sekali
tidak pernah digunakan. digunakan untuk
memandikan mobil, untuk menaikkan mobil

akanya, anggaran daerahsaja pengemudi tidak bisa.
tersebut terkesan terbuang uma. Banyak pegawai

di sana agar dibangunselama ini mengusulkan,
garasi saja, mengingat
sampai saat ini masih I

dinas di Pemkab Bangli

banyak mobil yang masih
sehingga seperti dijemur c

tempat, sehingga
di tempat terbuka

Kabag Umum Setda
saat dikonfirmasi, tidak
mobil tersebut selama

siang hari.
gli Made Mahindra Putra

bahwa pencucian
pernah digunakan.

Karena lokasinya kurang is."Kendaraan me-
mang sangat sulit untuk
Minggu (17l5) kemarin.

ke sana," ujarya,

Mengenaitindak
but, jelas dia, untuk

permandian mobil terse-
masih dalam ka-

jian. Apabila, desain Puspem ini sampai
di lokasi permandian itu, maka pihaknya rnau
tidak mau harus melakukan
set daerah tersebut. "Untuk

terhadap as-
(pencucian mobil)

itu kami tengah jian," ujarnya. 6 cl53
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Enam Saksi Beber Pengadaan Lahan

di Dermaga Gunaksa
DENPASAR. NusaBali

Tiga terdakwa dalam kasus
dugaan korupsi Dermaga Cu-
naksa Klungkung yang meru-
pakan anggota Tim 9 (panitia
pengadaan hhan), yaiur Ketut
fanapria (Eks Sekda Klung-
kung), I Made Ngurah dan AA
Sagung Mastini (Eks Kepala
BPN Klungkung) kembali
menialani sidang di Penga-
dilan Tipikor Denpasar pada,
Sehsa (19l5).

Enam saksi dihadirkan fak-
sa Penuntut Umum (lPU),
yaitu I Gusti Ngurah Rai (Eks
Sekda Klungkung), N engah
Lanus (Pengukur tanah), Ma-
toha (pengukur tanah BPN), I
Wayan Tika [Plt Kad ishub
Klungkung), Putu Anika Sut-
awilaya (bendahara) dan I
Wayan Pegig Suartama (tokoh
masyarakat Gunaksa).

Saksi yang dihadirkan ini
iuga sama dengan yang diha-
dirkan dalam sidang anggota
Tim 9 yang sebelqlttnya pada,
Senin (18/5) dengan terdakwa
I Gusti Ngurlh Gede dan I
Gusti Cde wirat{nadja dengan
maielis hakim pimpinan Ce-
ning Budiana. Dan empat te-
rdakwa lain, yaih Anak Agu-
ng Ngurah Agung, I Nyoman

Rahayu, Made Sugiartha dan I
Nyoma n S u ka ntra dengan
majelis hakim pimpinan Putu

Cde Ariyadi.
Keterangan enam saksi ini

iuga tidakiauh berbeda dengan

ketera r\ga n sebelqrnnva. Se,
pe.rti ying d ijelaska n 

'Wayan

I rka yang saat itu meniabat

PIL Kadishub Klungkung, Ia
mengatakan tidak tahu pdrsis
dengan penentuan harga tanah
untuk Dermaga Gunaksa. Me-
skiDun saat itu Dinas Perhu-
buirgan men jadi Pen gg u na
Anggaran IPA).

Namun ia me ngata kan
men jalankan tugasnya seperti
membayar tanah kepada para
pemil ik !anah yang sudah
menyepakati harga tanah Rp
14 juta per are. Saat ditanya
fPU apakah saat membayar-
kan kepada pemilik tanah ia
mengecek dokumen kepe-
milikan tanah dan menco-
cokkan di lapangan, Tika
mengatakan tidak. "Saya ha-
nya memberikan cek kepada
pemil ik tanah sesuai daftar
i,a ng sudah dibuat panitia
pengadaan lahan," ujarnya,

Sementara itu, Matoha ya-
ng bertugas mengukur lahan
yang akan dibebaskan di Gu-
naksa juga mengatakan sudah
melakukan tugasnya mengu-
kur tanah. Meskipun saat ltu
sempat teriadi0kelebihan bi-
dang tanah yatft diukur. "Se-
belumnya sayl d itugaskan
mengukur 90 bidang tanah.
Tapi di lapangan te rnyata
bertamba h," jelasnya. & rez
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TERDA}TWA.I
Mastini manta
Ddnpaserr, Seli

:

' -ryS.a"u"S 
-'W

i' i :.r.' '*'.TtW,-.Nlli* \Q 
I

. ' $".:, i,"l' \ s'$ffiE.&,,$ 
*-1s'tw, 

ry

WA. I Ketut Janapria
mantan Kepala BPN
r, Selasa (19/5).

Klungkung.


