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RSUD TNAilGUSADA

MOLOR: Tampak depan gedung E RSUD Mangusada, Mangupura.

lenyerahan Gedung
Rp 76 Miliar Gabeng
^DIBANGUN 

dengan menelan dana super mahal, yakni
Rp 76 miliarlebih, pinyerahan gedungE R'SUO tvtungurudu
?3d yns toh tetap gabeng a i us"tar. ; uiui.-i"ul Jrryu, se tet a hdipetaspas dan dirJsmikin r"u"iu"iuiul gllullg y*g,linu_
mai gedung pav'iun itu masih bel u m r".6p"iui. pantauan
dan penelusuran koran ini, dalam geduig-ilmput r"pi.Namun r\C (air conditioner) atbiarfin me'nilia. rat ayafseluruh ruangan terasa dingin

"Ya memang belum ada.se"rah terima. Kami berharap sihsecepatnya ada serah terima. Mudah_mudahan Sepiem-ber ini sudah bisa beroperasi -utri-uil uiu, iirut nSUOMangusada, dr, Bintang Suryadi lumarlaf"tsl/zj.ii""rrg
T*lgelu tidak_tahu pirti riupu" p""yili;; dari DinasCipta Kar ya (DCI() akan dilakukui,,. tifrumyu sudah siapmengo.perasikan, gedung tersebut. Alat kesehatan dan alaimedis lainnya dlklaim sudah siap Aigunatan. 
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Kenapa persemian tidak jelas? Meni.ut Ci"tu.g, gedung
yang baru tidak bisa sembarangan dipakai frarus a'ipistitafi
l: l:1,1:*]:. f e b,ab se du 
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g,i* ui,, u[ i ii a Ji, 
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l::iTt:T::9"_1_u"c l."-ah sakit sifalnya sangat dinafris
Karena aKul.ltas Vane tinggi. Sementara itu, Kepala DCK
f gTg y j:ll .?"*v DIi,- 

"t;t ;i;;;;; d ;; p enye ra _

nan gedung masih terus dimatangkan. lihat<nyi sebagai
l"^1.'Or"S 

sektor,tak bisa grasa-grusu menyerahkin gedung
baru rumah sakit tersebut. ,.Sebelum 

diseiatrtan atin tam.iperiksa lebih dahulu sehingga benar_benar iiup;; aufin"yu.
Kapan akan diserahkan? ,,Kdmungkina" 

^i.rg!,, 
i.rii, u.Lppejabat asal Denpasar itu.(san/hin) -oo-
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Separo Saluran
Irigasi Rusak
Terjadi di Bangli, meter, Bangli mencapai 13.997

mete4, Tembuku mencapai 9.700
mete6 dan di Kintamani menca-
pai 1.100 meter. Sedangkanyang
mengalami kerusakan ringan
sepanjang 44.388 meter terdiri
dari di kecamatan Susut 17.243
meter, Bangli mencapai 10.970
meter dan Tembuku meniapai
9.475 meter serta Kintamani
mencapai 6.700 meter.

"Saat ini kami memang baru
bisa melalq*an rehab saluran iri-
gasi tersier. IGrena anggaranyang
hta miliki terbatas;' ujar I Made
Weda Gunawan, Kabid Dinas PU
Banglikemarin.

Gunawan mengakui, kalau
saluran irigasi tersier di Bangli
yang mengalami kerusakan ada di
semua wilayah. Kerusakan yang
terjadi iru karena rata-rata saluran
tersier di Bangli sudah berusia

puluhan tahun. Sehingga banyak
terjadi kebocoran yang menye-
babkan air banyak yang terserap
sehingga sampai di hilir debitnya
kecil. Selain karena kebocoran
akibat sudah tua, kerusakan sal-
uran tersierjuga karena bencana
tanahlongsor. "Karena kerusakan
itu, maka kami utamakan unhrk
direhab. Sedangkan unhrk pem-
bangunan saluran irigasi baru
saat ini belum memunghnkan,"
ungkapnya. (nom/yor)

Anggaran Minim
BANGLI - Di kabupaten yang

sebagian besar masyarakatnya
menggantungkan hidupnya di
sekor pertanian, temyata infras-
tr:ktur pertanian di Bangli cukrp
memprihatinkan. Bagaimana
tidak? Dari 220.332 meterpanjang
saluran irigasi tersier, hampir
separonya yakni 93.593 meter
(+2 persen) dalamkondisi rusak

Dari data yang dimiliki Dinas
PU Bangli, panjang saluran ingasi
tersier yang mengalami rusak
itu terbagi dalam dua kategori.
Yalqxi rusak berat dan ringan. Un-
n k yang rusak berat, sepanjang
49.205 meter. Kerusakan bprat
paling banyak terjadi di Keca-
matan Susut mencapai 24.408
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