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Bupati Eka Tinjau Program

Partisipatif di Puj ungan
DI AKHIR masa kepemimpinannya, Bupati Tabanan Ni Putu

Eka Wiryastuti meninjau langsunflrroemm-partislqatif di Banjar
Mertasari, Desa Pujungan, Pupuaru Rabu (297t lalu.$qd!1pula ane-
gota DPRD prcvlrrsi ga]i C.ede Suamba anegota DPRD lGbupaten
Tabanan Gede Purnawaq dan SKPD terkait.

Bupati Eka menyatakan apresiasi terhadap warga Desa Pujungan
yang rn"-pn menjilankan pmgram partisipatif dengan sangat baik.
Ivlenunrtnva, progmm ini merupakan prcgram unggulan karma
manfaatnya menientuh langsung kepentingan masyar.akat.'In-
frasbrukhrr merupakan masalah utama yangkitahadapj diTabanan
Di masa kepemimpinan kami, program ini sudah berjalan hampir di
500 titik di seluruh Kabupaten Tabanar;" ungkapnya.

Bupati Fka juga mengimbau selunrJr warga-agar ikutberpartisi
pasi menyukseskan seluruh program pemerintalr' kalena
ttert'duair menyejahterakan masyaralat Tabanan.'"rogram Eami
selama ini Uaat muluk-muluk, namun nanfaatnya nyata. Kami
insin masyamkat ikutberbatrberpartisipasi menyukseskan seluruh
pmgram pemerintah," imbuhnYa.^ fttanbatttantw", progam partisipatif pembetonanjalan selain
mempu memperbaiki infrasfuuktur, juga dapat meningkatkan rasa
kebersamaandan gotongroyongantarwargS, karenapengerjaaljalan
dilakukan secara gotong royong. '?emerintah hanya menyediakan
baharurya, yang mengerjalan warganya langsung. Di sinilah rasa
sotong rcyong warga bisa ditunjukka4" ujarnya.- Semdtara itu, Kepala Desa Pujungan Putu Santiarta mengata-

TINJAU - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryaetuti
meninjau longsung program partieipotif di Banior Mer-
tasari, Deea Pujungon, Pupu.on, Robu (29/7).
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Dana Terbatas

Pembangunan Kantor Perbekel

Undisan Tersendat-sendat
Bangli (Bali Post) ---iu--Uu"gunan kantor Perbekel Undisan di Kecamatan
f"Ll"f." t-ersendat-sendat. Pasalnya sejak dibangun 2014

f^lr.r" p"t"f t"gunannya tidak kunj ung sele.sai' Tersendatnya
o"-fiu"e""a"n ka ntor terseb ut diqigg akibat keterbatasan
i;;;;;;ffii1it i a".u. Perbekel Undisan Ketut Suardi-
il""rl ."-"rJit o"fl.*u.i belum lama ini mengakui pemban-

;;;; kantor perbekel tersebut masih belum tuntas'
"-'D;; ;;j"l;J"". pascadibongkar' pembangunan \an-
t"r o"tt!["f itu barl. dilakukan pada pertengahan 2014'

il;";;;d;". alokasi desa (ADD) Rp 40 juta, pemb.angunan

k;ffirp;;b;kel yang direncanakan bertingkat itu baru bisa

."ie*.i ai lantai satu. ,.Memang belum selesai. Kendalanya
karena anggaran." terangnYa'

Sesuai rencana p-""i iembang-unan kantor perb-ekel

t"t"i,["[ "t^n 
dilanjutkan- pada tihun ini' Dengan dana

.q,ln np 180 juta, pihaknya berencana anak melanjut-
tu" p"tiU""g.,rrur, ""t"U mem-finishing.Iantai satu dan

r""--U ""J"" 
"konstruksi di lantai dua' 

- 
D-ikatakan' meng-

i"e;i p"""tnangunannya tidak bisa dila-kukan sekaligus
i;;;;d" dana"yang dikeluarkan dibatasi' maka pihaknva
menrperkirakan proses pembangunan kantor-perbekel
;i#"J;;;;;;i;;k;'"n waktu ietahun atau dua tahun
mendatang.--- 

Sementira itu, sejak adanya proses pembangunan kantor
p";;I;i, ;kii.,itu. ri"i1yu".u"1 kepada masvarakat terpaksa

diali.hkan sementara di sekolah-taman kanak-kanak desa

."i"*p"t Pihak desa memanfaatkan ruang pe-rte-muan

."t"i^ii ff< tersebut untuk aktivitas kantor' (kmbaO)
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Kasus Korupsi BBM gersubsidi

Oknum Dewan Diberhentikan

DIBERHENTIKAN - Satah satu anggota DpRD ,iil'i'rll
!:,(i:ilDI Pelltgnsan r Mad,e sTrZii-i"t"ra (tnetai_oarkan tangan) d.iberhentihun sementara eeterah turinsurat heputusan dari Gubernur. Foto siit pemeriheaan
dt l!!!yi{or!otryr9m,ry",,", 9!ii i "^o tii.- 

-. -

Negara (Bali Post) -
Salah satu anggota DpRD Jembrana I Made Sueca

Antara yang saat ini berstatus terdakwa tr""" f."""p"i
BBM bersubsidi, akhirnya diberhentikan "";;;;;;"dari_anggota dewan. Kepastian pemberhentian itu seie_
lah diterimanya Surat Keputusdn Gubernur B"ti;;;;
1608/04-A/tIWZ0l5 tentang peresrrian pemberhentian
Sementara Anggota DpRD Jembrana. SK tersebu;lG"
dibacakan Ketua DpRD Jembrana I Ketut Sugia*,"""?t
rapat paripurna, Kamis (80/7) kemarin.

Jumlah anggota DPRD
Jembrana yang sebelumnya
35 orang, kini sementara
menjadi 34 orans. Disebut-
kan, keputusan dalam surat
yang ditandatangani Guber-
nur Bali tanggal 9 .Iuli 2015
tersebut._berdasarka n pertim-
bangan dr antaranya Peneta-
pan Ketua Pengadilzrn Negeri
tentang Penunjukan Hakim
Majelis dan Panitera untuk
menyidangkan dan mengadili
Perkara Pasal 152 ayat il i jo.
Pasal205 (3) KUHAP nomor
1 5/Pid. Sus-TPIV20 1 5/PN Dps
tanggal 1 1 Mei 2015 seria
Hasil Penelitian Kelengkapan
Pemberhentian Sernentara
Anggota DPRD Jembrana No-

mor 17 I.ll 12300/Bid II/BKBP
tanggal 6 Juli 2015.

Dengan diberhentikannya
sementara anggota Fraksi
PDI Perjuangan itu. jum-
lah anggota DPRD Jem-
brana berkurang satu. Sueca
Antara saat ini berstatus
terdakwa dan sedang men-
jalani proses hukum terkait
kasus dugaan korupsi BBM
Bersubsidi.

Sebelumnya DPRD Jem-
brana mengirim surat usulan
pemberhentian sementara
terhadap Sueca Antara se-
bagai anggota dewan. Surat
pengusulan pemberhentian
sernentara itu bernomor
1 70/463/DPRD I 20 I5 tertans-

Sementara

gal27 Mei2015 dan ditujukan
kepada Gubernur Bali mela-
lui Bupati Jembrana. Sesuai
Pasal 421 ayat (1) UU No. 17
Tahun p014 tentang MPR,
DPR dad DPRD, Pasal 1 1O PP
No. 16 Tahun 2010 tent4ng
Pedoman Penyusunan Pera--
turan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD, apabila ang-
gota dewan menjadi terdakwa
tnaka akan diusulkan untuk
diberhentikan sementara
kepada gubernur.

Ketua DPRD Jembrana I
Ketut Sugiasa dikonfirmasi
seusai rapat membenarkan
telah menerima surat kepu-
tusan terSebut. Dan selama
pemberhentian sementara
itu maka yang bersangku-
tan tidak aktif sampai ada
keputusan inhracht. Namun
selama proses pemberhentian
sementara itu, tbtap menda-
pat gaji pokok. "Sementara
tidak aktif, dan tidak ngantor.
sampai ada putusan inkracht.
Jadi anggota Dewan Jem-
brana saat ini ada 34 orang,"
ujarnya. (kmb26)
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Pusat Beri Lampu Hijau

Pembangunan Jembatan

"Short Cut" Blandingan
Bangli (Bali Post) -
- K-einginan Dinas_P_ekerja_an Umum_(PU) Kabupaten Bangli untuk membangun
j_embatan short cut di Desa Blandingan Kecamatan Kintamani-mendapat lampu hljau
dari pemerintah_pusat. Di mana pa!;-ausulan mengenai rancangan p"-U"rtg.;an jem-
batan tersebut diajukan, Dinas PU Bangli kini diminta oleh pJ-""ittt.h pisat.rrrt..k
_11_glengkapi studi kelayakan. Hal itu diakui Kabid Bina Marga Dinas PU bangli Putu
Wida Gunawan saat ditemui di kantornya, Kamis (80/7) kemarin.

Dijelaskan Wida Gunawan,
sesuai desainnya jembatan shorf
cul tersebut dirancang dibairgun
sepanjang 160 meter, dengan
anggaran sekitar Rp 70 miliar.
Jembatan tersebut dirancang
menghubungkan dua wilayah
Desa Blandingan yang ada di
perbukitan. Selain untuk mem-
permudah akses masyarakat,
pembangunan jembatan itu
dirancang untuk mendukung
pengembangan pariwisata di
kawasan Bangli Utara.

"IJsulan itu sudah masuk ke
Kementerian PU. Secara infor-
mal pusat sudah menyetujui.
Namun usulan itu ternyata
tidak cukup dengan gambar
saja. Kita diminta untuk me-
lengkapi dengan studi kelaya-
kan," terangnya. Apabila nanti-
nya usulan itu sudah dilengkapi
dengan studi kelayakan dan
kemudian disetujui pemerintah
pusat, Wida Gunawan mem-
perkirakan rencana pemban-
gunan jembatan itu baru bisa
terealisasi sekitar tahun 2018
mendatang.

Dijelaskannya, selama ini
jalan yang ada di Desa Bland-

ingan medannya cukup mem-
bahayakan dan sulit dilalui. Di
mana di jalan tersebut sedikit-
nya ada tiga tikungan tajam
yang cukup berbahaya untuk
dilalui pengendara. Kurang
memadainya akses jalan terse-
but kerap membuat warga ke-
sulitan untuk mengangkut
dan memasarkan hasil bumi
mereka. Menurutnya, den-
gan dibangunnya
jembatan short
cut di wilayah
itu, maka di-
yakini akses

masyarakat ke sejumlah wilayah
seperti Buleleng dan Karan-

. gasem akan semakin mudah.
Dan secara tidak langsung hal
itu akan bisa berdampak pada
meningkatnya perekonomia n
masyarakat.

Di samping itu, dengan
dibangunnya jembatan short
cut di Blandingan, pariwisata
di Bangli Utara juga diyakini
akan menjadi tebih berkem-
bang. Mengingat di wilayah

tersebut memiliki po-
tensi pariwisata yang
cukup menjanjikan.
Apalagi selama ini
beredar wacana
bahwa pemban-
gunan bandara
akan dilakukan
di Buleleng.
(kmb40)
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KPUAnggakanRp I Juta Per Orang
Tabanan (Bali Post) -

Tahapan dalam Pilkada
2015 telah masukdalam proses
pemerilsaan kesehatan para
calon bupati dan wakil bupati.
Untuk proses pemeriksaan
kesehatan ini, KPU Tabanan
menganggarkan dana Rp 1
juta per orang. Ada pun yang
pertama menjalani pemerik-
saan kesehatan, Kamis (30/7)
kemarin, pasangan I Wayan
Sarjana dan Komang Astawa
Merta (Jana-Merta).

Jana-Amerta tiba di BR-
SUD Tabanan sekitar pukul
08.00 wita. Menurut Direktur

BRSUD Tabanan dr. Nyoman
Susila, pemeriksaan k-eseha-
tan dilakukan oleh tim yang
telah dibentuk. Pasangan
calon mengikuti tes kesehatan
fisik secara general, pemerik-
saan tensi, cek darah, dan
rontgen. "Tes fisik meliputi
jantung, paru-paru, fungsi
ginjal, dan hati. Setelah itu
juga ada tes psilologi selama
dua. jam didampinsi oleh
dokter spesialis kejiwaan,"
uJarnya.

_ _ Sementara itu, pasangan
Ni Putu Eka Wiivastuti-
Komang Gede Sanjaya (Eka-

Jaya) akan menjalani pemer-
iksaan kesehatan pada Sabtu
(1i8) pagi besok. Hasil dari
pemeriksaan kedua pasangan
calon bakal diumumkan silng
narrnya.

Ketua KPU Tabanan Luh
Darayoni mengatakan, se-
lain pemeriksaan kesehatan.
pihaknya juga telah melaku-
kan verifikasi ijazah kandidat
mulai dari SMA hingga pergu-
ruan tinggi. "Prosesnya masih
berlanjut. Kami melakukan
pencocokan dengan ijazah
yang disetorkan calon," jelas
Darayoni. (kmb24)


