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Saat ini. pihaknya sudah

mf nenma p^enyerahan tahappfrtama. Dengan kondisi
$, !goasal PPTK, pihaknya
mpm-rnta kepada rekaninu+luk memanfaatkan sisa
wAktu-untuk menyelesaikan
pqrbal l-<an beberapa kerusa_t4n gedung ini. Kalau belum
ory_erbarkr, maka pihaknya
r,l$ak aka-n menerima serih
rerrma tahap kedua

RS Pratama ini diban_

dung poli
gedung U(
serta bebe
untuk rur
dan petugr
gedung itu
han seluas
lahan Pen
dicek, gedr
sudah dil
kondisi b
jebol, pemr
di bagian d
gelupas. D

n Pemprov
, gedung pr
h ditemul
isi bocor.

terdiriterdiri dari s
dung poliklin:
gedungUGD, d
serta beberapa
untuk rumair
dan petugas m,
gedung itu berci
han seluas 1.8 I

'r dari satu
poliklinik, 

r

gUGD, danr
reberapa unr
rumah dini

rtugas medis
g itu berdiri r
luas 1,3 hekt
Pemprov B
gedung polil
ditemukat

ri bocor, pl
)emasangan
an dinding jr
s. Demikian
dung UGD dr
inap. Di ten
nya lebih oa
ah plafonn5
. tembok sr

dari satu unit
rliklinik, satu
JGD, danrawati
berapa unit lain
umah dinas dol
tgas medis. Selu
tu berdiri di atar
as 1,3 hektar di:
emprov Bali. S
rdung poliklinik
litemukan dal
bocor, plafonr
masangan kerar
r dinding juga m
Demikian juEa

rng UGD dan iur
ap. Di tempat r

ra lebih parih lz
r plafonnya jet
;embok sejuml
retak. Kondisi

{qrr sauu unl[ ge_
oung poliklinik, satu unit
gedun-g UGD, dan rawat inap
serta beberapa unit lainnvl
untuk rumah dinas doktir
dan petugas medis. Seluruh
gedung itu berdiri di atas la_
nan sellas 1,8 hektar di atas
ranan pemprov Bali. Saat
orc9l(: ge,+ung p,olikliniknya
-sudqh ditemukan dalam
Fgttai.i bocor, plaf;;;y;
JeDol, pemasangan keramik
dr bagian dinding juga men_
gelupas. DeEikian juga di
unit gedung UGD dan ruang
:ra*?.t jnap, pi tempat ini]
kondisinya lebih parih lagi.
Sejumlah plafonnya jeb6l,
hrngga tembok sejumlah
ruangan retak. Kondisi initentu cukup membahaya-
kan ketika RS Pratama ini

rdn dr atas la.
] hektar di atas
:ov Bali. Saat
; polikliniknva
rukan dalam
rr, plafonnya
ngan keramik
ling juga men-
rikian iuea di
GD dan iuans
)i tempat inil
rih parah laei.
fonnya jebol,
ok sejumlah
r. Kondisi ini
membahaya-
i Pratama ini

"Kalau masa
n habis dan
usakan, maka
abnya ada di
s Kesehatan)
ata Suarjaya.
Kr anggaran-
K (Bantuan
Lsus) Provinsi,
n itu sudah
:e kabupaten.
lksanaannva
renjadi tang-
0upaten.
atama dalam
<, pihaknya
tidak akan
gadaan alat
lkes) tahun
sudah men-
elalui APBD

ran itu sudah
r ke kabupaten.
elaksanainnva
menjadi tane-

<abupaten.
Pratama dalam
ak, pihaknya
n tidak akan
>ngadaan alat
(alkes) tahun
'a sudah men-
melalui APBD

Ianun
. men-
APBDnggag

!,ero_perasi melayani pasien
ctr Kecamatan Kubu hingga
masyarakat Bangli. Dari
Kasus lnr menunjukkan
pengerjaan RS Pratama ini
terkesan asal-asalan.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali, Ketut Suar_
laya, mengatakan pemban_
gunan RS Pratama ini masih

Incluk 201b pem Balir'(r.ur(. zuro remprov .tsali
:erutar Rp 7.b miliar. Agar

' get pada
Kabid Pt

bisa berope"asi ses.ra, ta"-
g-"t- pg{u tahun 201? nanti.
Kabid Pengembangan Kes-
eh:rtan Dinas Kesehatan
Karangasem

ba4yak paaa itafon-aanu4t+yalf' paqa pralon dan pe_
masangan keramik di bagian

gun melalui anggaran BKK
Provinsi Bali senilai Rp 1bmlliar tahun 201a. Selan-jutnya, sebelum RS pratama
ini beroperasi, pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten sudah
mengajukan telaah untuk
pg,mb.qnSunan akses jalan-
Nanlr pembangunan akses

Jalan dikerjakan Dinas pU.
Nantr drbangun dari arah
berbeda dari jalur saat ini,.'
kata Wardana. (kmb3l)

Karangasem Nengah War_
clana sebagai PPTK (pejabat
Pelaksana Teknis Keeiatan).Pelaksana Teknis Kegiatan),
mengatalan kerusalan ge_da-lam tahap pemeliharaan

selama enam bulan hineeahingga
dung RS p.utu*u-r"-a?i
terjadi beberapa kali. paling
banvak oada nlafnn do- -o-

selama enam
30- Juni besok. Sehingga,
pihaknya meminta pi'h;(
rekanan segera memper-
baiki kerusakan tersebut.
sesuai batas waktu masa

dinding y'ang mengel.rpu6. Ia
melrhat kerusakan itu bisa
terjadi, lantaran pengerjaan
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'Diduga Toko Modern $erjaringan

Gunakan lzil Usaha
Kecil di Kecamatan

Negara (Bali Post) - disi riil karena memans belum
Komitmen Kabupaten Jembrana untuk member- dibangun. Namun belikangan

davakanpasartradisionaldengan;;r;;;il;;-5itr?51#ff lT:1il11?'-*?'j
rinya toko modern baru, patut dipertanyakan, ada peng-aj.uan izin yang sama

Apalagi belum lama ini, dua toko yang disinyalir '"18;#lft'JtflflTsl#'3"-
toko modern berjaringan hendak berdiri di dua ljhat fisik.tg\otv?, dan saat

lokasi di Kecarnatan Jembrana dan Melaya. il*:tmfli3"lA;"J,i"Xf
kutan juga memiliki surat

n_,-r , ,r pernyataan dari pihak Alfa_lJarr rnformasi, Minggu ebutkan nama menyerupai toko mart"bahwa tidak ada kaitan,,,(2816) kemarin, salah satu izin modern berjaringan. "Iniormas- terang Suarnama, kemarintoko tersebut sudah Jreluar r,nya ada dua lokisi, di sini dan sore. Namun izin itu bisa di-melalui kecamatan. Celah un- Jembrana." terangnya. cabut ketika kondisi riil den-tuk mengurus izin usaha ke Dari keterangin pemohon, gan pengaiuan tidak sesuai.kecamatan yang dilimpahkan disebutkan bahwa tidak ada flil;;r"t'"y;-trrri.rf irl., totodarikabupatendimanfaatkan. kaitann-ya dengan perusa- modern,^".fr"y. lerada diB.elakangan setelah mulai haan toko berjiringan itu. kabupaten.
$ibq1qyn, ternyata dari tampi- Bahkan ketika diminla untuk Sementara itu, Camat Jem-Ianfisikdannamamenyerupai memenuhi surat pernyataan, brana i C".ti i(S"rah Sum-salah satu toko modern ber- sudah ditunjukkan. U"" W.:"Vu l"p.a-" *^"tawanjaringan. Dihubungi terpisah netalui belum iu-a ini J.,gu "u-putLurah Gilimanuk Gede Ngu- te-lepon, Camat Melaya I Putu m""aupatiu"-pe'"!?1"a" iri"rah Widiada belum lama ini Eka Suarnama mengakui telah tersebut. Namun kirena meli_
menga-kui-ada-nya_pengajuan mengeluarkan izin untuk toko hat ada ""-u lt", pihaknya in_izin t_oko di w-ilayah:rya tepat- tersebut. Namun, izin itu beru- gin memastikan d'an meminta
nya di ruko dekat Pelabuhan pa usaha kecil men-engah yang Jurat pernyataan. ,.Tetapi sam-Gilimanuk. Namun pihaknya dikeluarkan dari kecamatan. pai setarang belum aaa 1s"rattidak men-getah\iPersis apakah Pasalnya dalam permohonan pernyataan--) itu," ujarnya.
izin tersebut sudah keluar -apa itu dilampirkqn di bawah Rp Sehingga kecam'atan belum
tidak. Sebab, dari p-engecekan 50 juta. Saat dikeluarkan itu, menge"liarkan izin tersbbut.
ternyata dari permohonan dis- pihaknya belum mengecek kon- (kmEZ6)

rlr.f,

f lih
,!'i/

IEdisi : $al\(n, 19 e!'n\ Aotc

Hal t,6



Sub Bagian Hurnas clrin Tata Usahar BPI( Rl Pe wal<ii;rrt [)r'ovirrsi Liali

Ilali Pr:s t

Edisi

Hal

: {errti ,*g ?ur ao[r
.3

{1,[]i
,,i;l'rt (1;; . .

,'t''+ -, ll'i.,.
rii,lt:4iiL;,i ,,;,,t

\i!!'i,il,i;"i'
<..r. :i::r::,

Dugaan Penyimpangan P[rjalanan Dinas

Jaksa Koordinasi
dengart BPKP

Denpasar (Bali Post)
Hingga Jumat (2616) kemarin,

penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
Denpasar belum menetapkan ter-
sangka dalam perkara dugaan pe-
nyimpangan anggaran perjalanan
dinas (perdin) di Kota Denpasar.
Namun, pihak kejaksaan memberi
signal bahwa dalam waktu dekat
ini akan ada torsangha dalam
perkara ini. Bahkan, pagi kemarin
tim penyidik sudah melakukan
koordinasi dengan BPKP, sebelum
ekspose secara resmi dilakukan tim
jaksa penyelidik.

"Ya, tadi pagi.(kemarin) kita
sudah koordinasi dengan BPKP.
Nanti items mana saja yang Iayak
naik dan menjadi temuan BPKP,
itu yang berpeluang diajukan
hingga ke tahap penyidikan," sebut
Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir
Sagir, kemarin.

Dia mengatakan. kemarin baru
soal perdin saja yang dikoordinasi-
kan dengan BPKP. Namun dalam
waktu dekat. ada dua kasus di

Denpas[r yang juga akan dikoordi-
nasikari dengan BPKP. Dua kasus
itu sud{h dilakukan pemeriksaan
saksi-sdksi.

Dibelitakan sebelumnva. untuk
mengudgkap dugaan penyi-pan-
gan pefdin ini, sejumlah saksi
sudah dfmintai keterangan. Selain
pihak trfuvel,sejumlah saksi seperti
Sekretabis DPRD (Sekwan) Kota
Denpasfr I Gusti Rai Suta, sudah
diperik$a. Sumber di kejaksaan
mengat4kan, perdin yang dilaku-
kan DPSD Kota Denpasar dihasil-
kan dar! rapat badan musyawarah
(Bamus)f Sekwan hanya menerima
hasil d4n menjalankannya. Ke
mana d{n siapa yang berangkat,
semua $utuqan dari Bamus. Se-
dangkan rekanan atau trauel mana
yang akdn menangani perdin terse-
but, jug4 dihasilkan dari Bamus.
Setelah fliputus&an, barulah Pe-
jabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) inenindaklanjuti dengan
melakuk{n penganggaran kegiatan
tersebut.l(kmb37)
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Sebagaimana putusan
kasasi yang diterima tim jaksa
dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Bali, Jumat (2616) kemarin,
Mahkamah Agung (MA) RI
menghukum Praptini dengan
pidana penjara selama tujuh
tahun enam bulan. Di samB-
ing itu, mantan Pembantu
Rektorll di lingkungan IHDN
Denpasar itu juga dihukum
membayar denda Rp 200 juta,
dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar maka di-
ganti deirgan pidana kurungan
selama enam bulan. Putusan
MA itu lcbih tinggi dari putu-
san Pengadilan Tinggi (PT).
PT Denpasar sebelumnya
menghukum terdakwa dengan
pidana penjara selama tujuh
tahun dan denda Rp 200 juta,

subsidair tiga bulan dan uang
pengganti Rp 810.000.000.

Kasipenkum Humas Kajati
Bali Ashari Kurniawan men-
gatakan, hakim MA menjatuh-
kan pidana pengganti sebagai
akibat kerugian negara pada
terdakwa Praptini sebesar Rp
2.338.300.200. Dengan keten-
tuan, apabila uang pengganti
tersebut tidak dibayar dalam
waktu satu bulan setelah pu-
tusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dijual dilelang
uang membayar yang peng-
ganti. "Jika tidak mempunyai
harta benda yang cukup, maka
diganti pidana penjara selama
setahun," ucap Ashari mema-
parkan salinan putusan MA

yang diterima jaksa penuntut
umum (JPU) dalam kasus ini,
yakni Made Subawa dan Made
Arthana.

Atas keluarnya putusan
MA itu, pihak kejaksaan bakal
segera melakukan eksekusi.
Walau Praptini. saat ini sudah
mendekam di Lapas Kerobo-
kan, namun pola eksekusi
dilakukan sebagaimana pu-
tusan MA. "Memang, setelah
kita terirna putusan ini, kita
akan rencanakan eksekusi.
Namun soal denda dan uang
pengganti, kita tunggu sebu-
Ian setelah kasus ini mempu-
nyai kekuatan hukum tetap,"
sebutnya.

Ashari Kurniawan menga-
takan. walau Praptini men-
gajukan PK, itu tidak bisa
menghalangi eksekusi. "PK itu
tidak bisa menghalangi kita
melakukan eksekusi," sebut
jaksa sembari mengatakan,
bahwa Praptini mulai ditahan
sejak 18 November 2013.

Sebelumnya, di Pengadilan
Tipikor Denpasar, Dr. Praptini
dinyatakan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana ko-

rupsi sebqgaimana dakwaan
subsidair. Majelis hakim kala
itu diketahui Dr. Made Su-
weda, menghukum terdakwa
selama enam tahun penjara.
Mantan Kepala Biro Umum
di IHDN Denpasar itu dijerat
Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat
t huruf b UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, seba-
gaimana yang telah diubah
dan ditambah ke dalam UU
No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31
Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat
1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat
1 KUHP.

Selain hukuman fisik, ter-
.dakwa juga diwajibkan mem-
bayar uang dgnda Rp 100 juta.
Dengan ketentuan, apabila
tidak dibayar maka diganti
dengan hukuman kurungan
selama tiga bulan. Sedan-
gkan soal dana pengganti,
sebagaimana diuraikan ma-
jelis hakim dalam sidang di
Pengadilan Tipikor Denpasar,
terdakwa dihukum membayar
uang pengganti Rp 2,338 mil-
iar. (kmb37)

Kasasi Kasus IHDN

IVIAPerberut

Hukuman Prap
Denpasar (Bali Post) -

Perkara dugaan korupsi yang melaju ke tingkaf
banding atau pun kasasi, hampir sebagian besar
hukumannya naik dibandingkan dengan putusan
pengadilan tingkat pertama. Demikian halnya kasus
Lorupsi pengadaan 14 item proyek di Institut Hindu
Darma Negeri (IHDN) Denpasar. Terdakwa Dr. Prap-
tini yang melawan hingga tingkat kasasi, hukuman
yang dia terima juga semakin tinggi.

Edisi _ry,n,fOaryl"ll
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Kajati Sebut BPK Tak Teftukan

Sqrygian Negara

Penetapan Tiga

Tersangka Kas,us

Reklame Bandara

Terancam nLenyap"

Denpasar (Bali Post) -
,, Pe-rnyataan mengejutkan diungkapkan Kepala
Kejaksaan Tieggi (Kajati) Bali Momock Bambang
Sumiarso, S.H. terkait kasus dugaan korupsi re--
klame seperti umbul-umbul di Bandara Inlerna-
sional Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Pada saat.penyidik
sedang menunggu audit BPKP, Kajati Bali menye-
butkan bahwa kasus reklame bandara tidak ditemu-
kan adanya kerugian negara. Padahal, sebelumnya
penyid-ik telah menetapkan tiga orang tersangka
dalam kasus ini.

"Yq"S umbul-umbul itu lho, bukan BPKP," katanya,
kan? Setahu saya, bahwa ka- akhir pekan kemarin. Menu-
sus reklame tidak ditemukan rutnya, dengan adanya hal
adanya kerugian negara. Itu tersebut. pihaknya tidak lagi
berdasarkan audit BPK-RI dan meminta audit untuk menghi-
SPL Sekali lagi, ini audit BPK tung kerugian negara.

SPI yang dimaksud Mo-
mock Bambang Sumiarso
adalah Satuan Pengawas In-
ternal Bandara Ngurah Rai.
"Kalau soal Angkasa Pura,
kita sudah dapat informasi
dari SPI dan BPK. Itu tidak
ada ditemukan kerugian neg-
ard," tegasnya lagi.

Atas statmenl itu, pen-
etapan tiga tersangka dalam
perkara ini terancam "le-
nyap". Padahal, sebelumnya
pihak Pidsus Kejati Bali den-
gari tegas mengatakan, bahwa
untuk melanjutkan kasus ini
hiugga ke proses peradilan,
penyidik hanya menunggu
audit BPKP. dan itu tinggal

[e.rtn, fgEdisi
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selangkah lagi.
Seb-agai-ana diberitakan,

pg4t'dikair kasus dugaan ko-
rupsi papanfbklame di Ang-
kasa Pura 1 Bandara Ngurai
Rai, s-ebelurnnya d.inyalakan
terus berlanjut. Bahkan, tera-
khir penyidik Kejati telah
melayangkan surat ke BpKp
untuk_m-em intakan pendapat
ahli. Hal itu dikatatan man-
tan Aspidsus Kejati Bali, putu
Sudhrma.

Kasus ini adalah dueaan
penyirlpangan pengadaan
tarif reklame insidentil tahun
2011 di Bandara Nsurah Rai.
Tiga te_rsangka sudih ditetap-
kan. Mereka adalah mantan

I

E f"l"r'*"*.rrer*

i+lffir,ffi{ffi;
@
GM Bandara Ngurah Rai,
Purwanto, mantan Matuager
Marheting 

1 
Komersial N'ur

Sapto, dan rekanan Chris
Sridana. Modusnya, yaitu
adanya dugpan klausui kes-
ep-akatan di[eksi yang tidak
dilaksanak{n sebaga-=imana
mestinya, sefringga uing hasil
peldapatannyQ tidak sampai
ke kas negafa dan menimbul-
kan kerugiah sebesar Rp 800juta. (kmb3l)
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Proyek penataan GOR Kebo Iwa kem-
bali dilanjutkan. Pemkab Gianyar men-
ganggarkan Rp 1,5 miliar di APBD Induk
2015 untuk menambah seiumlah fasilitas

proyek lanjutan penataan sporf
atau GOR Kebo Iwa tahun ini I

pembangunan fisik lapangan
Menurut rencana, akan dibangu
lapangan tenis lengkap dengan
fasilitas pendukungnya.

Lapangan tenis akan dibang
sebelah timur lapangan futsal.
perencanaan, kedua lapangan itu
berdiri sejajar. Lapangan juga ak
lengkapi pagar pembatas seperti I
gan tenis pada umumnya.

ntre
rupa
nls.
dua

la

ndi
Dari
akan
,n di-

n-

Pr\aknya belum bisa memastikan pihak
mar^a yang akan menggarap proyek
tersehut. Meski demikian, pihaknya
menargetkan proyek lanjutan penataan
GOB Keho Iwa tahun ini bisa tuntas
pada Okto'ner mendatang. "Jika tak ada
kendala, Oktober kami harap sudah bisa

ialra BIrl( Rl Pcrv'rl.rkrl.rir {'roviilsji B"lli

Penataan GOR Kebo lwa

Rp 1,5 M un
Lapangan Te
Gianyar (Bali Post) -

di kawasan eks terminal tersebut. Menu-
rut rencana, proyek tersebut sudah tuntas
pada Oktober mendatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umu
bupaten Gianyar, Ida Bagus Sr:

Ka-
W8'

Minggu (28/6) kemarin, n,

Selain pembangunan lapangan tenis,
proyek juga ditujukan untuk meningkat-
kan kenyamanan pengunjung khususnya
pensguna fasilitas olahraga. Sejumlahpengguna fasilitas olahraga. Sejumlah
fasilitas akan melengkapi lapangan'tenis.
Fasilitas pendukung seperti toilet, buang
ganti, dan fasilitas lainnya akan dib
di antara kedua lapangan tenis terr

Sudewa mengatakan, saat ini proyek
-qasih dalam proses tender sehingga

selesai," katanya.
Lebih lanju,t diungkapkannya. lan-

jutan penataai GOR Kebo Iwa tahun
ini masih fokus pada pembangunan
lapangan tenis. Peqambahan beberapa
fasilitas pelengkap iport centre tersebut
seperti pembuatan lintasan panjat tebing
dan fasilitas lainnya bakal dilakukan
secara bertahap.

Sudewa beralasan, sport centrd tidak
bisa serta inerta dibangun. Pasalnya,
kelanjutan proyek tersebut harus me-
nyesuaikan kemampuan keuangan
daerah. Maka dari itu, proyek yang di-
langsungkan tahun ini baru menyasar
pembangunan lapangan tenis dan sarana
pendukung lainnya. "Yang lainnya nanti
bertahap dibangun," ujarnya. (kmb25)
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Rendah dan Tanpa Drainase
T\ -r

Dewan Desak pU Denpasar
Perbaiki J alan Danau Gmpe

Delpasar (Bali post) - itu.
Keberadaan Jalan Tianau Tempe 

^'Sementara_i{u, 
Dinas pekerjaankondisinya perlu mendapat pena'rr_ U*',i-*'(pLD Kdta Denpasar telahsanan sesera. Meneing_at- Jelama _""g"dl;;;;#fi;HApBD

ini. \91d.rsi jalan alt"ernative terse- peruiahan 2011untuk pensaspalanbut tidak rara. Alibarnya. banyak J;i;;b""-ru. tempe.-S"j"rr!t"r,penssuna jatan meneel.ukan liol- ;;;!;r{";iT"i+"" [i" i"iii,rlgr"_disi tersebut. Karena- it-u, -an_ggota ian badan ;atag, lyanS diprediksi me_DPRD Denpasar e.a. -c"au Fii"u ;;I";;i"y. 
"uktrn 

tinssr, dirancang
liAiiq'g.x'finggu 128/6) kemarin, ;d; l;""sgarJkan datam APBDmemrnra rnstansi rerkait_va-kni Induk 2016]?r"Fi. ri"";*pu kotaDinas Pekerjaan umum rpin x"l, ilil;;qrr r"i$rwi".rilit"-p-
3"""txfrH ""tuk segera merakukan 

t191"-,11"* 3:{*"yi.ffri_#10""
. Bukan hanya jalan. pihaknva
luga berharap perbaikan drainaie
yang lebih diutamakan. Ariewangsa
mengatakan, perbaikan jalan terie_
but memang perlu penanganan
secepatnya, mengingat itu meru-
pakan jalur alternatif yang padat
kendaraan. "Kami *"*irrgli.ryuk
menerima keluhan wargi terkait
kondisi Jalan Danau Temfe. Karena
itu, kami mendorong upaya pemkot
l-renpasar melalui Dinas pU untuk
segera menangani kerusakan ialan
tersebut," ujar anggota Komisi II
DPRD Kota benpalir itu.

Untuk mengecek kondisi jalan
tersebut..pihaknya sudah sempat
turun ke lokasi. N{enurutnya, jaian
itu rentan rusak akibat badan jahn
terlalu rendah. Selain itu, fidak
adanya saluran air atau drainase
di kedua sisi jalan. menyebabkan
b-adan jalan rentan tergenang air.
Karena itu. lanjut Ariewaigsa,
prnaKnya mendorong irgar pemban-
gunan drainase diprioritaslan pada
anggaran induk 2016 nanti. ,'Kami
harap pembangunan drainase bisa
diprioritaskan. menginsat Jalan
Danau Tempe merupakan jalur
pariwisata. Di samping, .n"rrrpuka.,
;_alur alternatif masyarakat, baik
dari_Sanur ke Denpasar maupun
sebaliknya," ujar politisi Demokrat

., Sementara_itju, Dinas pekerjaan
Umum (PtI) Kdta Denpasar tLhh
mengusulkan anggaran pada ApBD
reruba-tran 2011 untuk pengaspalan
Jala n .Dan-au. tempe.'S"fr;;?k;;
perbailran drainhse dan pengarigka_
ran Darran Jalag,lyang diprediksi me_
nelan b_laya cukup tinggi, dirancane
a.kan dranggarikan dalam APBD
Induk 2016. Ke$ala Dinas pU Kota
fre1p_qsq". { {gt{t Winarta didamp-
rngi Kabid Binh Marga I Wayan
urrgayasa medgakui, kerusakan
;alan itu diseb4bkan badan jalan
terlalu.reldah dan sisi kanan_kiri
Jalan,.tidak ada. saluran drainase.
$.onctrsr rnr mqnyebabkan badan
Jaran .serrng t_e[genang air, yang
DeraKrbat rusakpva asoal.

Menghindari' terjadinya genan_
gan, bactan;alan pun diuruk ljme
sfone. Selain bergelombang, pada
pr",qt kemarau ini. jalan menjadi
oerdebu. Guna menutupi urukan
itu, PU tel4h mengusulkan ang_

Ei,ii

{fi{','

ffi-,

akan
2016

padaAPBD Induk
" kata Winarta.

Dirgayasa mbahkan, kon-

nase, di n air tak akan
di barat

duk," ujarnya. (kmb12)
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