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Dari Raker Komisi ll DPRD Klungkung yang Dihadiri Empat Anggota

Bahas soal Pelabuhan Tradisional
sampai Dermaga di Nusa Penida

WAYANPUTM, Semarapura

Kinerja DPRD Klungkung
perlu dipertanyakan.

Bahkan kali ini keluhan
datang dari Ketua DPRD

KlungkungWayan Baru.

Pernyataan Baru keluar
usai rapat kerja Komisi II

DPRD Klungkung den-

'gan Dinas Perhubungan
Klungkung di Gedung De-

wan kemarin. Kokbisa?

kan dilokasi derrnaga"
Sementara unn:k bagian pem-

kab sedang melakukan DED
penguatan dengan anggaran
,Rp 50 juta. Dermaga ini diusa-
hakan akan beroperasi 2016.

DAII\M kesempatan itu Baru
mengakr kecewa karena dalam
raker kali ini hanya empat orang
anggota komisi II yang hadir.
Padahal jumlah komisi II ada
Sembilan orang.

Mereka yang hadir di antaranya
adalah Wayan Sugati dari PDIP,

Wayan Baru (Gerindra), Ketut
Sukirta (PKPD dan Nyoman Mu-
dana (Gerindra). Baru sendiri

hadir sekaligus meminpin Raker
tersebut selalu Kordinator Komisi
II. Yang sangat disayangkan lagi
Ketua Komisi II Gede Gita Gun-
awan (Golkar) tidak hadir dalam
raker tersebut. Padahal raker
cukup penting karena menyang-
kut beberapa hal termasuk soal

dermaga penyeberengan ke Nusa
Penida. sementara dari pihak
eksekutif hadir Kadis Perhubun-
gan dan Infokom Klungkung
Nengah Sukasta. Hadir jugaAsis-
ten II Pemkab Klungkuig Ketut
Swayadnya.

Sementara dalam raker tersebut

terungkap kalau Dermaga Gunak-
sa tahun ini kembali mendaPat
gelontoran dana dari pusaL Ha-
nya saja Sukasta mengakui kalau
tidak tahu besaran bantuarurya.
"Yang jelas ada dana dari Pu-
sat tahun inij' ujam a. Sementara
aktivitas yang dilale*an Pengeru-

,rl 
,;

"Diusahakan beroperasi 2016,
sementar,a untuk pendukung
meqrusuli' papar dia Sementam
untlrk rencana pemhagruran der-
maga tradisional di Pesinggahan

sudah dibuat atau dikerjakan
study kelayakannya. Klunfhurg
sencun set€xang ini memiliki 12
oe-rmaga tadisional rincianrrya; 3
di Klunglcrng daraan dan g buah
diNusaPenida C/S,p)sedang di rancang. Sekarang ini
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Gunaksa diperkirakan tidak
bisa terserap sepenuhnYa
mengingat waktu yang terse-
dia untuk pengerjaan sangat
terbatas. Akses masuk nanti-
nya akan dilakukan sistem
uruk dan jembatan.

Ia mengatakan diperlukan
empat jembatan untuk da-
pat membuka akses Dermaga
Gunaksa dengan panjang
keseluruhan mencapai 515
meter dari panjang jalan
keseluruhan 1,755 km. "Bagi
yangingin masuk ke Dermaga
Gunaksa bisa memanfaatkan
jalan darurat masuk dari
ujung timur jembatan By-pass
Ida Bagus Mantra, mengingat
jalan utama sedang.. dalam
proses perencanaan, papar
Sukasta. (dwa)

'ARURAT'AUor20l6DermaggGunlhsa,Klunghungahond.ioperaaihanseearodarural..PengoperosianseboIasLntuhbkom':;iii:;; E;;;;;iiijiii"atiiiln"l io*ooi",so-p, banjir bondots tuopan oir ruhod undo

Bqfoperasi Darurat 201 6

DermrgilGunaksa Rawan

Tersapu Banjir Bandang
Semarapura (Bali Post) -

Dermaga Gunaksa dipastikan akan beroperasi secara darurat awal tahun
2016. Deriraga Gunaksa dapat melayani penyeberangan dari Klurlgkung dar-atan
ke Nusa Pen*ida. Pengoperasian sebatas untuk bisa menyandarkan \apql Nusa
Jaya Abadi atau Roro. Sedangkan fasilitas lainnya,akan memanfaatkan btttgy-
o."r, d.r.r..t dan akses tttas.t[ dermaga melalui jalan berkelok bekas galian C.

Meski bisa beroperasi, Dermaga Guniksa masih terancam banjir bandang dari
aliran Sungai Unda.

Kadishubkominfo Kabu- si, sarana pendukung seperti
paten Klungkung Nengah akses masuk dermaga dan
Sukasta mengungkapkan, bangunan perkantoran belum
setelah keluarnya Legal bisa dikerjakan. Mengingat
Opinion dari Kejaksaan pada Dermaga Gunaksa masih
Z0 April 2015, pengerjaan terancam banjir bandang
Dermaga Gunaksa dimulai bila terjadi' luapan aliran
dengan pengerukan dermaga Kali Unda. "Areal dermaga
utama dan pemasangan Mo- rentan tergerus banjir ban-
bile Bridge (MB). Diperkira- dang. Sebelumadapenguatan
kan proy-ek yang dikerjakan tanggul, kami belum bisa
Iangiung dari pusat tersebut mengerjakan bangunan-di
selelai ikhi. tah.tn 2015 ini sekitar dermaga. Kemungki-
dan bisa mulai beroperasi nanhanyabangunandarurat
awal tahun 2016. "Penger- saja," ujarnya.
iaan sudah mulai dilakukan Untuk sementara. akses
untuk pengerukan dan MB menuju ke derm-aga masih
untuk slndiran Kapal Roro," menggunak4n jalan eksist-
ujarnya saat mengikuti rapat ing melalui jalur eks galian
k-erja Komisi II DPRD Klung- C yang sudah ada. Anggaran
kuns, Rabu (1716) kemarin. Rp 40 miliar dari pusat un-

Meski telah bisa beropera- tuk akses menuju Dermaga
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Dugaan Korupsi, Gratifikasi dan TppU

Dituntut 15 Tahun

Candra Minta Bebas
)

Denpasar (Bali Post)
Pascadituntut 15 tahun penjara, mantan Bupati Klung-

kung dua periode Wayan Candra diberikan kesempatan
untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Melalui tim
kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya dkk., Rabu (f7l6) ke-
m:rrin, terdakwa melakukan pembelaan atas tuntutan
jaksa penuntut umum (JPU) itu. Padi sidang dugaan
korupsi, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(T.PPU) itu, pada kesimpulannya Candra meminta majelis
hakim yang diketuai Hasoloan Sianturi untuk dibebaskan
dari semua tuntutan jaksa dan memulihkan harkat dan
m:rrtabatnya.

"Membebaskan terdakwa dari
senrua tuntutan jaksa penuntut
nmum," tegas Suryatin di akhir
pledoinya. Dijelaskannya, dak-
wa,rn JPU terkait korupsi, grati-
fik,rsi dan TPPU tidak mampu
dibuktikan. Dalam kasus dugaan
kolupsi pembangunan Dermaga
Gunaksa, Klungkung, beberapa
sal.si yang dihadirkan memas-
tikrn jika Candra tidak terlibat
langsung dalam pengadaan la-
han yang menjadi awal kasus ini.
Datilnya, selain sudah dibentuk
panitia pengadaan lahan, dalam
pembangunan dermaga tersebut
yang menjadi pengguna anggaran
yaitu Dinas Perhubungan Klr.ng-
kurg, dan bukan bupati yang saat
itu dijabat Candra.

Bahkan terkait kehadiran Candra
dalrm penentuan harga tanah, juga
ata: undangan panitia pengadaan
lahan dan bukan inisiatif sendiri.
'TVi rktu penentuan harga, juga dida-
patkan melalui kesepakatan dengan
walga dan pemda, bukan ditentukan
Pak Candra. Dan itu sudah sesuai
dengan anggaran pembebasan la-
han sehingga sebenarnya tidak ada
masalah." tegas Suryatin.

Ditanya terkait uang hasil pen-
jualan tanah atas nama Anggara
Juni Sari, Suryatin mengatakan,
JPU tidak mampu membukti-
karr keberadaan uang tersebut.
Bahkan daliam keterangan man-
tan Sekda Klungkung I Ketut
Janapira, juga ditegaskan jika
pelrcallqlr a4gga!a4 atas inisi-

s-
menuntut terdakwa dengan hu-
kuman 15 tahun penjara. Selain
itu, Candrajuga dikenakan denda
sebesar Rp 5Ojuta subsider 6 bulan
serta mengganti kerugian negara
Rp 42.628.467.605 dengan keten-
tuan, jika tidak mampu membayar
1 bulan setelah putusan berkekua-
tan hulium tetap, harta bendanya
akan dilelang. Dan jika tidak juga
mencukupi, akan diganti dengan
hukuman penjara selama 5 tahun.
Tidak hanya hukuman pidana
penjara, denda dan mengganti
kerugian negara, Candra juga
dituntut agar dicabut hak-hak
politiknya untuk dipilih dalam
jabatan politik. Sidang akan di-
lanjutkan pada Rabu (2416) pekan
depan dengan agenda pembacaan
putusan. (kmb37)

atif Sekda saat itu. Sedangkan
terkait gratifikasi, Suryatin juga
mampu mematahkan dalil-dalil
JPU sebelumnya. Disebutkannya
jika pemberian fasilitas pinjamnan
dari BPR Partha Kencana hingga
Rp 16 miliar kepada Candra,
tidak masuk dalam gratifikasi.
Pasalnya, pemberian fasilitas dari
BPR tersebut disertai bunga dan

agunan. 'Jadi, Lalau gratifikasi itu
gratis, tidak kena bunga dan tidak
pakai agunan. Kalau Pak Candra
itu pinjamannya dikenakan bunga
dan semuanya menggunakan ja-
minan. Jadi, jelas pasal gratffikasi
itu tidak masuk." tegasnya.

Soal dugaan TPPU yang di-
layangkan JPU dengan menyita
beberapa aset Candra, juga diban-
tahnya. "Untuk membuktikan
TPPU, jaksa harus membuktikan
dulu korupsinya. Tetapi kita li
hat kan. tidak ada korupsi yang
dilakukan Candra sehingga kami
sebenarnya tidak perlu membuk-
tikan TPPU itu," lanjutnya.

Mengenai tuntutan JPU untuk
mencabut hak politik Candra, j uga
ditanggapi secara enteng oleh
pengacara senior ini. 'Kalau orang
buat tuntutan, ya boleh-boleh saji
seperti itu," ujar Suryatin.

Sementara JPU yang juga
diberi kesempatan menanggapi
pledoi terdakwa, menyatakan
tetap pada tuntutannya. Seperti
diketahui, dalam tuntutan yang
dilacakan Ralual0/q) hlu. JPU
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Iadi Pilot Project KPK,

Timbangan di Pasar Hewan Beringkit Rusak

TIMBANGAN digital
lagi. Tak diketahui
pemerintah pusat itu

MANGUPUM, NusaBali
Timbangan digital untuk

sapi pemberian pemerintah
pusat diketahui telah rusak.
Tak jelas sejak kapan pastinya
l€rusakan iil, tehpi dua unit
timbangan digiral kini sudah

hk terpakai dan dibiarkan
begihr saja di Pasar Hewang
Beringkit, Mengwi. Direktui
Utama (Dirut) Perusahaan
Daerqh (PDJ Pasar pemkab
Badung hk menampik kondisi
tersebut

. Kabarnya, dua timbangan
digital tersebut merupalan
pemberian pemerinEh- pusat
ahun 2010 lalu. Konon pe-
merinhh memberikan currlsl
cuma aht iht bersama &ngan
paket bantuan dana aloklsi
khusus (DAK) setahun sebe-
lumnya dari Kementerian per-
tanian &ngan nihi Rp 1,1 miliar.
Saat ib"r Badung menjadi sahh
sau.l pilot project Komisi pem-
berantasan Korupsi (KPK), di
mana sahh saur insfuksinva pa-
sar Hewan Beringkit wajib
menggunakan timbangan digitat

Dikonfi rmasi terpiiah, D'irut
PD Pasar Badung I M'a& SuArma
mengakui kerusakan timbangan
digital tersebut Menurutnya,
semasa menjadi shf pegawai di
PD Pasar hhu n 201L timbangan
digital .masih berfungsi. Tipi,
entah kapan persisnya tim-
bangan digital tersebui sudah
tidak bisa dipakai

"Tahun 2011 masih bisa
dipakai, tapi sekarang sudah
rusak," ircap Sutarma, Rabu
(77 /6), nakhoda PD Pasar
Pemkab Badung yang belum
genap setahun menjabat

Setalah timbangan digital
rusak, pedagang hewart 'di

Pas?r Hewan Beringkit kini
hanya menggunakan timban-
gan manual Dan bila mengg-
unakan timbangan itu sebe-
lum sapi dilepas ke pembeli,
pedagang sama sekali tak
dikenakan biaya alias gratis.
. Menurut Sutarma, penggu-

naan timbangan digital mem-
ang lebih sulit ketimbang
menggunakan timbangan ma-
nual Misalnya sapi bergerak-
gerak karena lantai timbangan
licin, bisa menyebabkan ber-
atnya berubah tidak sesuai
kenyataan. "Seperti itu fak-
tanya. Makanya pedagang itu
lebih nyaman meng-gunakan

timbangan manual," jelasnya.
Bukannya penggunaan tim-

bangan digihl permintaan
langsung dari KPK? Sutarma
mengiyakan. Sehingga karena
alasan itu pula kondisi se-
karang serba dibmatis, karena
ia khawatir salah-salah bisa
jadi temuan.

Lalu bagaimana solusinya?
"Tentunya kami aka.n sos-
ialisasikan lagi agar pedagang
dan pembeli mau memakai
timbangan digital," imbuh
Sutarma sembari mengaku
jika tahun ini Pasar Hewan
Beringkit bakal mendapatkan
bantuan dua unit timbangan
digital dari pemerintah pusat

Unilk timbangan yang rusak,
imbuhnya, bhun ini juga akan
diperbaiki. Sehingga nanti
sekaligus bisa dipakai untuk
mebngkapi banilan timbangan
digital yang dikucurkan oleh
pemerintah. fr as

di Pasar Hewan aerinsritiibTi'fri'# i'#[:
seJak kapan timbangan digital bantuan

rusa K.
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* Upaya_Kejaksaan Negeri
I'abanan (Kejari) mengungkap
Fasus crugaan pemerasan di di
fn8kun8an Dinas Kebersihan
fan rertamanan @Kp) Taban_

$n lerq berlanjut. Tak hanya
perhenti pada penahanan dua
qrang yang ditetapkari sebagai
tersangka, yakni I Gede Jig-
{em dan Candra Dewi, Rab'u
(p'Tq) lim penyidik kejaksaan
{embali melakut<an penyidikan
dengan melakukan pemerik-
sFan tanJutan.

J. Sej.umlah saksi kembali
cupen_ksa, termasuk dua orang
saksi yang meringankan kedui
tgrsangka. Namun. khusus
dplam pemeriksaan kemarin, '

drpa.ng$t dua o_rang saksi yang
rqennganlan Jagrem. Mereka
r-S4_IWayan OS dan I Made
AF.- {Slygf bekerja s.ebagai
s(af di DKP Tabanan.

1 
Dariinformasi yang dihim-

pfn, kedua saksi ini memenuhi
pdnggilan tim penyrdik sekitar
qlfyt. 10.00 wita. Seribanya
rr1 AeJaksa,an, mereka lang-
sdng diperiksa di salah satu
l\3"S bawah kaqtor Kejari
Tdbanan.

lWayan OS diperiksa oleh
lqf.S 4l$l S.H., sedangkan
YBa: nS diaeriksa oleh jlksa
R{i Joni. S.H. Selama pemer_
iklaan, 

Wuyun OS setidaknya
di(ecar 6 pertanyaan oleh tim
penyidik hingga pukul 11.30
wrta, sedangkan Made AS
diperiksa hingga pukul 18.00

wita dengan tB pertanvaari.
_ Sasipidsw Kejari Tabanan
l.athur. Rohman ketika dikon-
rrrmasl terkait pemeriksaan
lanJutan tersebut membenar-
kan hal tersebut. Dijelaskan_
nya. pnaknya tengah memer_
rKsa saksr yang meringanlan
(adc harge) 

-untuk tersangka
Jagrem'. "Kita memang me-.
manggil dan memeriksi a""::
orang saksi yang meringankan
tersangka JG." ucapnya

, Selanjutnya- pihaknya juga
akan memeriksa dua orang
saksi yang meringankan terl
sangka Candra Dewi. .'Ren_
.ulllyu. besok (Kamis 18/6,
rea) KrtaJuga akan peri_ksa dua
orang saksi lagi yang merin_
gartan tersangka CD, kedua
saksi itu adalah AAB dan IAT."
ucap Fathw.

Seperti diberitakan sebel-
Jrmlya, meski telah menahan -

kedua tersangla. tim penyidik'
rreJaxsaan Negeri Tabandn
akan.terus. melanjutkan .pe_
nyidikan. Kedua t"rs"rrgk"
y'akni I Gede Jagrem dan C*an-
dra Dewi ditahan Kejaksaan
karena melihat hasil. akhir
pemeriksaan telah melanggar
pasal yang disangkakan vilrripasal 12 e LIU no. 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, derfan
ancaman pidana minimal 4
tahun maksimal 20 tahun amu
seumw hidup, dengan denda '
mimmalRp 500 juta maksimal
Jtp l miliar. (kmb28)

-- 
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Aplratur Desa Diminta
I

BuiltProsram Realistis
I

I

Tabanan 6[ti pos0
lana Desf telah dicairk3n 9l9h pemerintah pusat. Kabupaten Tabanan menda-patkan atordasi tertinggi. Dari Rpi8s.o -iiir"i;til';i;i;3i d"r* untuk 686 desadinas di Bali, Tabanan mendapat'kan Rp 37,06 -ili"" "ol"l IBB'desa. Aparat Desajuga diinga{kan agar membuit program yang rearistis d'in menyentuh warga.

I

, Melihat lirissrlva alokasi realistis d.an menyentuh baru dan tahap belajar, tapidana tersebdt, Bupati.Ta- warga. Dikatakannvi, -"Ji jangan .arop"i .r"rr! t.ti.
!:l:l Ni etjtu Eka wirv- t"i"-n -""santongi ursgu- i.pi tra"t ada di catatan ad-asLurr menelKankal arqar ran yang ba-nyak. pemkab ministrasi. ini yang repot."
11i11!",1ne,mfli1ta$ndesa juga tetap ukan memba.,iu katanya.untuK berhqtl-hati serta program penting lainnya Meski selama ini
ram.p.u mern]pertanggun€- iep&tr p"tiaiait"",, au. td.- pihaknya turrir*-Jr,*,rr,,
1q1abk3n bgrftuln yang di- ehatan.' i".,s ilptt;^;;t""k'?;;;terrma tersebtrt. tsupati ber- camat Kediri Gusti meriberika" p""g.ruh""harap. dana tfrsebu-t nanti- eg""-g Alrt aai"t*it" "r""- kepuoa kepala desa dan
l# l::t-1ll^t*_"nakan un- g;k., ;uu..*"" a;"c;;pe;;_ ."-fa"., ;;;;-;.k;;i :i,1,tuk peningka{an pelayanan felontoran dana yangcukfp dengan pengarahan formatmasyarakat dan kemajuan tinggi tersebut. pasalnya AFED;.-,-;?h;k;;';;;p
Ot $S:i^qT::Ftl._il*, seliinsistem.anssar-an_yang khawarii .a""Jr" pu"*;i"-"saya harap dana inijika baru, sD-M di desa dia[uin: laan anggaran yang cukupsudah samp{i ke. masing- ya juga_belum sepenuhnya ii"sgi tersebut. Bahkan be-
fli:.::^q, q:.i {raljinra bisa siap. Namun mi., tiait i"r?"su" ai"i"v^-."-1"t.ctrgunakan sQbaik-baiknya mau, program. ini .t^et-ap setidainya 

"J;i;";;;l;"_untuk pepbarfuunan di mis- harus dilafsanakan. 'Sebel il-pi.rg dari BMpD untuk
fg:i^^:rlq dfsa. pengelo- narlva ide roh untuk pem- *"ir^f;t" -;;;i"1"*du;utaanya harus {ata anggaran berdayaan dggq ini bagus, desa tersebuC. ;ift"rro" tu"r-
*r:1'r"^ll"yF"rgjawaban. hanva saja sDM kita;;;ili !i f""ar*ping dari BMPD,Mengelola u{ng sebanyak keteteran" ucapnya. fui".ra ini ,tt1- lr""-a""rtu, apara.t flesa jangan .Ia. mgngakui sudah se- uangnya sangat tineei ,,

sampai terlibat masalah hu- jak jauh-jauh. hari selalu ";a"iyi.-lilrril"r.lir;'rr"y",kum," ujarnya, Rabu (1716) mewanti-wanti aparatur di di-K"camatan Kediri saiakemarin. desa agar nantinya tidak uar-."I""y"r.1;;;;;."g
Bupati Eka juga meminta terseret kasus hukum. *Ka- ;";d;;;ti;; ;l"i;; A;;.agar ,masing-masing desa lau'hanya salah pengeposan desa dari p"-""i"Jun o".utmembuat prpgram yang wajar karena ini sifatnya tersebut. tt-uzsi- --"-
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Amlapura (Bali Post) -
Ketua DPRD Karangasem Nengah Sumardi meminta eksekutif serius menin-

daklanjuti LHP BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun
anggar:an 2014. Tah-un ini, elsekutif harus bisa menuntaskan masalah aset yang
mgnjadi ca,tatan palingtebal dalam LHP BPK. Dengan derhikian, temuan seiupa
tidak berulang tahun, lantaran tiap tahun selalu menjadi iemuan BpK.

L)itemui di ruangannya,
Selasa (16/6) lalu, Sumardi
mengatakan pihaknya sudah
menyikapi LHP BPK yang
ditcrima pemerintah daerah
belum lama i.ni. Temuan
ter:ebut langsung dibahas
dalam rapat fraksi dan komi-
si, Senin (15/6). Rapat terse-
bu1 akhirnya melahirkan
sik;rp lembaga dewan, agar
terruan itu mampu dituntas-
karr untuk meraih predikat
lebrh baik di tahun depan.
"KzLmi rekomendasikan ke-
parta bupati agar catatan
BPK mampu dituntaskan
eksekutif," tegasnya. Mencer-

mati LHP BPK, ia menilai
penl:elolaan keuangan Pem-
kab Karangasem dalam seta-
hun terakhir sudah cukup
bagrrs. Setidaknya hal itu
terlihat dari rincian temuan
BPK- yang tidak menemu-
kan adanya unsur kerugian
negara.

Namun, masalah penyele-
saia;r aset juga tidak kalah
serirrs. "Masalahnya, hanya
menatausahaan aset. Saya
kira masalah itu tidak suiit
dituntaskan dalam seta-
hun ke depan." tegasnya.
Tetapi. rincian aset ipa slja
yang berrnasalah, tidak bisa

dijelaskan lebih detail. Su-
mardi juga tidak bersedia
mengnjukkan salinan doku-
men LHP BPK yang ditem-
buskan kepada lembaga dew-
an usai pemeriksaan. Karena
menurut Sumardi, dokumen
tersebut bersifat rahasia
atatr bukan menjadi domain
publik. Sumardi berharap,
tahun depan, Kabupaten
Karangasem bisa meraih
opini yang lebih baik dari
BPK Perwakilan Bali, dari
WDP (Wajar Dengan Pengec-
ualian) menjadi WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian).

Sebclumnya, usai men-

erima LHP tsPK di Denpasar,
Bupati Karangasem Wayan
Geredeg mengungkapkan,
kegagalan meraih WTP diakui
sudah menjadi konsekuensi
daerah seperti Karangasem,
yang masih banyak meminta
kepada pemerintah. pusat
atau provinsi. Sehingga,
masih banyak aset yang
belum tuntas penanganan-
nya. Geredeg mengaku akan
merumuskan bentuk pen-
anganan selanjutnya, agar
temuan BPK tidak berulang
tahun, sebagaimana sorotan
lembaga legislatif. Tahun de-
pan, pihaknya menargetkan
bisa meraih WTP. Pemerin-

gadakan kerja sama dengan
BPKP Provinsi Bali untuk
melakukan pemutakhiran
data aset Pemkab Karan-
gasem. (kmb31)
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