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\/ Proyek
[Iotel di

Peiarakan
Dihentikan
SINGARAIA - Sebuah proyek

pembangunan hotel di Oesa Fe-
jarakan, Kecamatan Gerokgak, di-
hentikan sementara waktu, karena
tak mengantongi izin. proyek hotel
itu didirikan di atas lahan pribadi
dan berada dekat dengan zona
konservasi. Selain itu pembangu-
nan hotel juga belum mengantongi
izin mendirikan bangunan (IUB)
dan diduga menguruk sebagian
lanan mangrove.
Penyegelan dilakukan polisi

f amo.ng Praja Buleleng, Senin
(18/5) kemarin. tenyegilan di-
saksikan Ketua fomisill DPRD
Buleleng Putu Mangku Budiasa,
Camat Gerokgak putu Ariadi prib_

{1, !a1 Kapolsek Gerokgak AKp I
Gusti Alit Purra.

Kepala Badan polisi pamong pqaja
Buleleng, Made Budi Asta-a riengi_
t1kan, proyek tersebut memang b"er_
diri diatas.lahan pribadi. Lokaiinya
juga berdekatan dengan hutan
mangrove yang masuk kawasan
konservasi di Desa pejarakan, Ke_

II-



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

ftadar Halil

Edisi :

Hal :

k)ag^ \o Moi Jott

5j

Squnbtrs*l

TUTUP: Petugas Satpol PP Buleleng memasang tanda penyetopan proyek hotel di Desa Peiarakbn kemarin.

camatan Gerokgak. "Pemiliknya bisa
menunjukkan sertifikat hak milik
tahun 1982 dan sudah dibeli yang
bersangkutan. Kami masih mem-
pelajari peta lokasi dulu, apakah
itu proyeknya hanya masuk lahan

pribadi, atau memang ada kawasan
konservasi yang kenai' ujar Budi.

Budi menambahkan, pengusaha
terbukti melanggar Peraturan Daer-
ah Kabupaten Buleleng Nomor 2
tahun 2012 tentang Periiinan. Aparat

penegak perda langsung mernasang
papan pemberitahuan bahwa proyek
itu disegel untuk batas waktu yang
tidak ditentukan. "Segelnya segera
kami buka, begitu izinnya sudah
terbit," imbuhnya. (eps/gup)
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Sidang Tim 9 Berlangsung hingga Malam

Istri Meningg 41, I{akim
Izttl^kan Wiratrnadja Cuti

Denpasar @ali Post) -
Sidang perkara dugaan ka-

sus korupsi pengadaan tanah
Dermaga Klungkung untuk
terdakwa tim sembi.Ian. Senin
(18/5) kemarin, berlangsung
hingga malam. Mereka yang
dudul< di kursi pesakitan-ada--
lah I Gusti Gde Wiratmadja
danl GwtiNgurah Gede (sa[u
berkas) serta terdakwa Anak
fuung Ngurah Agung, I Nys-
man Rahayu, Made Sugiarthll,
dan I Nyoman Sukantra.

Kesedihan dialami I Gusti
Gde Wiratmadja. Pada saar
megjalani penahanan, istrinya
Ni Gusti Nyoman Sudiasih (b8)
meninggal beberapa saat sete-
lah ditabrak pengendara motor,
5o*i" (1al5) lalu. Hal ini juga
disampaikan kepada majelis
hakim pimpinan Cening Budi-
ana. Peristiwa itu terjadi wai
istrinya menjenguk terdakwa di
Rutan Gianyar. Atas peristiwa
itu, terdakwa yang kemarin
didampingi kuasa hukumnya,
Simon Nahak, mengajukan
penangguhan penahanan.

Hakim mengizinkan selama
!!_qu h*i Di luar persidangan.
Wiratmadja mengatakan,'dia
tahu rstrinya meninggal sore
hari dan diberi tahu keluarg-
anya. "Akan langsuns diaben.
Jumat nyiratniru, Sabt-u ngaben
dan Minggu langsung ,ry:egoro
gunung," katanya. Sebelum.
meninggal, istri dan anaknya
sempat menjenguk ke Rutan
Gianyar. Sebelum pulang ke
laDzuran, rstnnya sempat mam-
pir ke Denpasar. Sekiiar pukui
2.00, istri dan anaknya tiba di
rumahnya di Jalan Majapahit
Banjar Kamasan. TaLanan.
Karena rumahnya berada di
pinggir jalan, istri Wiratm-
adja yang duduk di samping
anaknya yang mengemudikan
mobil turun untuk membuka
pagar rumah. "Waktu mobil
parkir di seberang jalan dan
istri saya turun untuk buka
pagar. Saat a.kan menyeberang
untuk membuka pagar ini-
lah datang motor dan mena-
braknya," kata terdakwa. Yang
menabrak konon siswa SMP

yang mengendarai motor den-
gan kecepatan tinggi. Karena
tidak bisa menghindar, motor
tersebut langsung menabrak
korban. Gusti Sudiasih semDat
dilarikan ke RSU Tabanan dan
mendapat perawatan. Sayang,
T[rhan berkehendak lain. Istri
Wiratmadja akhirnya mengem-
buskan napas terakhirnya
pu-kul01.00.' 

Izili"Cuti yang diajukan se-
cary Fqn langsung ditanggapi
majelis hakim dengan pemU-e-
rran cuti penahanan selama
tiga hari. Namun maielis ha-
kim meminta kuasa hukum
Wiradmadja mengajukan per-
mohonan secara tertu_lis untuk
disampail<an kepada Ketua pN
Denpasar. "Kami turut berbela-
sungkawa atas meninggalnya
iltri Anda @iratmadjiL' ujar
Cening sambil melanjutk-an
sldang yang mengagendakan
pemeriksaan enam saksi.

Hingga berita ini diketik
pukul 19.30, sidane masih
berlanjut di Pengadilai Tipikor
Denpasar. (kmb37)
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PUSING: Pll
Kadishub
Klungkung
Wayan Tika
tampak gelisah
menunggu
giliran menjadi
saksi di
Pengadilan
Tipikor
Denpasar,
kemarin.

KEIUT A$EMAOAR AALi

Tika PusitrB, Wiratmai Berduka
Istri Meninggal Tragis Gusti Ngurah Gede dan mantan Ka-

bag Pemerintahan Gusti Wiratmaja
di Pengadilan Tipikor Denpasar,
kemarin (18/5).

"Saya yang menandatangani sliP
untuk proses pembaYaran. Ter-
masuk proses administrasi untuk
segera dana cairi' ungkapnya.
Namun dia mengatakan tidak

tahu proses pengukuran dan lain-

meski dia melakukan pem-
. Anehnya, dalam proses

DENPASAR - Pelakgana tugas
(Plt) Kadishub Klungkung WaYan
Tika mengakui perannya sebagai
pihakyang melakukan pembaYaran
dalam pengadaan lahan Dermaga
Gunaksa. Hal itu diungkapkan saat
mi:njadi saksi untuk terdahra marl-
tan Kasi HakTanah BPN Klungkung

nuan tanggal29 Agustus, Yaitu
muan yang dipimpin oleh
ti Klungkung kala itu, Wayan

untuk menentukan harga,
mengaku tak tahu kapasitasnYa
itu. Namun, hal itu dibantah
salah satu terdalq^/a *

) Baca Tika... Hal 35
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Habis lenguk, Istri Tewas Ditabrak
r lll(A...

Sambungan dari hal 21

"Saksi datang ke pertemuan
sebagai tim juru balartanggal 29i
ungkap terdakrna \Mratnaja. Be-
berapa penjelasan yang bersifat
' abu - abu" juga dibantah

Atas sanggahan, ini saksi Tika
tetap mengatakan luPa. "SaYa

lupa Yang Mulia," kelit Tika.
Ada yang menarik saat

menunggu sidang, Tika terlihat
gelisah, bahkan sempat duduk
sambil memegang kePala.
"Tika pusing pala barbiei' ce-
letuk pengunjung sidang.

Terlepas dari sidang ada ber-
ita duka bagi salah safu terdak-
wn- Yaitu terdakan Gusti \Atrat-
maja. Dia benar-benar sedang
mendapatkan mbaan yang maha
berat. Sebab, istrinya bemama
Gusti Ayu Nyoman Sudiasih
meninggal lantaran ditabrak
motor. Atas kondisi ini Wratrna-
ja memohon agar bisa mengiku-
ti proses pengabenan istrinya di
Banjar l(amasan, Kota Thbanan.

"Mohon agar bisa mengkuti
proses ngaben, dan majelis su-
dah mengabulkan permohon-
an ini. Tiga hari untuk Iumat,
Sabtu, dan Minggu bisa keluar
dari Rutan Gianyari' ungkap
pengacara Simon Nahak.

Bagaimana ceritanya? Ter-
dakwa Wiratmaj a mengqtpkan

istrinya ini adalah pensiunan
PNS di Klungkung juga. Se-
dangkan dia juga sudah tiga
tahun pensiuri di Pemkab
Klungkung. Kemudian kena
kasus yang sedang membelit-
nya. Sang istri rutin menengok
ke Rutan Gianyar.

Kemudian, pada Rabu ( 13/5) is-
ni dan analcrya menengokke Ru-
tan Gianyar dengan mengendami
mobil. "Dalam pertemuan saya
yang terakhir itu, sala minta agar
ditengok lagi Kamis besohrya,
danmintabanrakanbetptgmng'
unnrk olahraga di dalam rutani'
ungkapnya

Besoknya, Wiratmaja men-
gaku lama menunggu gntuk
bisa dapat bet pingpong. Baru
siangnya saudaranya datang
membawa kabar duka. "Istri
saya meninggal pada Kamis
dini hari. Saya merasa sangat
berdosa, ketika dia laitis tidak
bisa mendampingii ungkapnya
'dengan wajah tegar. "Ini nasib.
Ini jalan hidup yang tidak bisa .

saya hindarii' sambungnya.
Dia mengatakan, ternyata

'ketika istrinya pulang dari ru-
tan bersama anaknya sempat
singgah di rumah besannya.
Kemudian kembali pulang ke
Thbanan dan rumahnya berada
di kiri jalan. Namun mobil yang
dikendarai oleh analmya berada

"di kanan jalan. Ibunya keluar

untuk membuka pintu gerbang
garasi. Namun apes, baru turutr
dari mohil langsung disamhar
motor yang dikendarai anitk
SMP. "Istri saya jatuh masih
dalam kondisi bemapas. Tetapi,
tulang rusuknya patah dan ntc-
nembus paru - parunya.'Lida[:
ada luka - lukai' ulasnya.

'Atas kondisi ini langsung
dibawa ke RS Tabanan d;.tit
sempat dirawat. Namun Katt ri i;

dini hari dia (istrinya) mejalr t t :

(berpulang)J' jelasnya.

' 
: Seperti hatnya befita's€beu "'

umnyar dalam dakwaan jak'; i

disebutkan bahwa Tim Sertt-
bilan diduga telah melakuliiir
perbuatan melawan huktt r;t
memperkaya diri sendiri, attrtr
orang lain atau korporasi yalr:1

dapat merugikan keualtgrrtr
negara. Perbuatan para terdal.-
wa ini dilakukan pada talrr.lir
2006 saat Pemkab Klungkur,;1
merencanakan pembangttri; r, r

Dermaga Gunaksa di lokir.i
bekas galian C di Desa Gurtak-
sa Kecamatan Dawan Kabu-
paten I(ungkung. Lokasi per rr-
bangunan tersebut ditetapkar r

seluas 50 hektare. Dari sarrrr
telah ditetapkan lokasinl,r
namun tidak diikuti dengarr
pemblokiran lokasi oleh Bupali
Klungkung I Wayan Candra
(terdakwa dalam berkas terp-
isah, Red). (art/yes)
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