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ngilMBBelumKanto
Kesulitan

utama dalam
mengurus IMB

untuk bangunan
Puskesmas

Pembantu (Pustu),
terutama yang aset

tanahnya masih
milik perorangan

atau milik
masyarakat.

AMLAPUM, NusaBali
Pemberlakuan Kepmenkes No

75 tahun 2014 tentang opera-
sional Pusat Kesehatan Masvara-
kat (Puskesmas) membuat iibuk
instansi di daerah, termasuk di
Karangasem. dministrasi dengan
mengurus IMB. Tercatat L0 dari
12 Puskesmas di Karangasem
belum mengantongi tUA lizin
mendirikan bangunan). Sesuai

amanat Keputusan Menteri Kes-
ehatan No 75 tahun 2014, rvajib
mengantongi IMB sebagai sYarat
adminisffasi, agar Puskesmas bisa
beroperasi.

Diskes tetap menguPaYakan
mengurus IMB, secara bertahaP.
Hanva Puskesmas Kubu 1, Pusk-
esmis Ikrangasem L dan Rumah
Sakit Pratama Kecamatan Kubu,
yang telah ber-lMB. Agenda urus

IMB_t"!g 2016, untuk empat

Puskesmas berbiaYa RP 80 juta'
Kepala Dinas Kesehatan IGM'l'irta-
vana, mengakui hal itu dihubungi
"ai ett"Pu.", Selasa (29/9).

Walau 10 Puskesmas belum
ber-lMB katanYa, bukan berar-
ti semua Puskesmas lang.sung
diurus, IMB-nYa. "Kami hanYa
menqusulkan untuk emPat Pusk-

"tmis 
untuk urus IMB tahun

20 16, masing-masing: Puskesmas

Manggis 1, Puskesmas Manggis 2,

Puskesmas Selat dan puskesmas
Sidemen," katanya.

Tirtayana menambahkan, han-
ya bangunan Puskesmas yang
baru, langsung melengkapi adl
mlnlsrasl dengan mengurus IMB.
"Ketentuan sekaran g kan, sebelum
ada IMB belum bisa urus izin op-
erasional. Kan Kepmenkes No i5
tahun 20 14, penekanannya seperti
itu," tambahnva.

Sebab, kata Tirtayana, seluruh
aset Puskesmas diaudit, mulai
dari tanah, sarana dan l)rasarana,
g_edung dan yang lain-lainnya.
Harapan ke depan agartidakmen-
emui kendala secara aclministrasi
mengoperasikan Puskes mas baik
yang pelayanan rawat jalan, mau-
pun rawat inap.

rus IMB, juga tengah nf,lakukan
penclataan aset. Hanya baia, kata
Tirtayana mengaku kesu{tai nahti-
nlxa mengurus IMB untuk banzunan
Puskesmas Pembantu,(pustu),
terutama yang aset tanahlya masih
milik perorangan atau rliitik ma-
ryarakat "Khusus untuk plskesmas
pembantu, kan kepemilftan a'set
taxah macam-macam, ad4xang ma-
sih milik pribadi, milik mjsrarakat
dan sebagainya. Sebelum, tahahnya
bersertifikatatas nama pemerintah.
IMB belum bisa kami urusj katali\ra:

Tercatat di Karangalem 4ia
64 unit Puskesmas pembantuf46
Polindes (polildinik Desa), 632 po-
qandu (Pgs Pelayanan Te4ladu), 16
unit Puskesmas keliling roda eqiiat,
dan 1 23 petugas melayani maqara-
l<at mengendarai roda dua tersebar
di bawah kendali 12 Fuskesmas.

- _ $9p"t" Puskesmas Manggiq 1,
Ni.Nengah Murniati dihubungi,
belum bersedia memberikin

Tirtayana menjelaskan 10
,Puskesmas yang belum ber-lMB:
Puskesmas Kubu 2, puskesmas

4bqng 1, Puskesmas Abang 2,
Puskesmas Karangasem 2, pusk-
esmas Bebandem, Puskesmas
Manggis 1, Puskesmas Manggis Z,
Puskesmas Selat, Puskesmai Side-
men, dan Puskesmas Rendang.

Selain mengagendakan mengu-

keterangan terkait IMB nantinva
diupayakan Dinas Kesehafrn, den-
gan alasan masih rapat. padahal
Dinas Keseha!3n mengagdndakan
2016, urus IMB.6, k16

PUSKESMAS Selat, salah satu dari 10 puskesmas yang belum kantrongi IMB

z nddt,Zo Qefuikf @$
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Dituntut l,5Tahu[,

Dek Cok Minta Beba$
* Kasus.Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

Salah satu alasan
terdakwa minta

bebas, yaitu sudah
ada dua terpidana

yang diputus dalam
perkara yang sama
di Pengadilan Neg-
eri (PN) Jembrana.

DENPASAR, NusaBali
lirqi dituntut L,5 tahun pen-

jara ditambah pengembalian
!1ng negara Rp I 22 juta, anggota
DPRD Jembrana, I Made Su-eca
Antara alias Dek Cok langsung
meminta dibebaskan dari tuntu-
tan melalui pledoi (pembelaanl
yang dibacakan kuasa hukumnvi
di Pengadilan Tipikor Denpas-ar
pada, Selasa (29/9).

Dalam tuntutan yang diba-
cakan faksa Penuntut Umum
[f PUJ Suhadi, terdakwa din-
yalqkan bersalah sesuai pasal
3 UU No 31 tahun 1999 tentang
Tipikor sebagaimana diubafi
dan ditambah menjadi UU No
20 tahun 2001.. Setelah memper-
timbangkan hal memberaikan
dan meringankan, JPU iangsung
membacakan tuntutannya. "Menl
jatuhkan pidana penjarh selama
satu tahun enam bulan [1,5 ta-
hun, red)," tegas.lPU.

, Selain itu, anggota DPRD fem-
brana dari Fraksi PDlp ini iuga
diminta membayar dendj Rp

50 jufa subsider 6 bulan pen-
jara ditambah mengembalikan
kerugian negara Rp 122 juta.
"Dengan ketentuan lika setelah
satu bulan putusan berkekuatan
hukurn tetap tetap tidak mampu
.dibaya4 maka harta bendanya
akan dilelang. fika masih belum
mencukupi akan diganti dengan
pidana penjara selama 1 tahun,"
lanjut fPU.

Usai dituntut, kuasa hukurn
terdakwa membacakan pledoi

fpembelaan) di hadapan majelis
hakim pimpinan Achmad peten
Silli. Dalam pledoi, terdakwa
minta dibebaskan dari semua da_
kwaan fPU. Salah satu aiasannya,
yaitu sudah ada dua terpidana
yang d iputus dalam perkaia yang
sama di Pengadilan wegeri (nruJ
f embrana.

Sementara Sueca yang juga
menjadi terdakwa dalam per'kaia
y:nq s.ama. dijerat pasal korupsi.
"Sudah ada dua pengelola'UD

Sumber Maju yang divonis ber_
salah di PN fembrana dalam
kasus rrrigas. Sementara terda-
kwa [Sueca, red) dalam perkara
sama dijerat pasal korupsi. Ini
kan tidak bisa," tegasnva.

, Da.l.ar1 pledoilugi menye_
but tidak ada penyalahgunaan
wewen.lng yang dilakukan ter_
dakwa seperti dalam dakwaan.
Pasalnya, rekomendasi yang
dikt'luarkan oleh Disperindagl
kop fernbrana sudah sesuai

Jembrana

f,
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Antara, snggota DPRD Jembrana jalani Selasa (29/9).

prosedur dan tidak ada tekanan
dari terdakwa sebagai anssota
dewan. "Tidak perna[ ada tilan-
an dari.terdakwa. Karena pada
rekomendasi pertama Disperin_
dagkop mengeluarkan rekomen-
oasr karena semua sudah sesuai
prosedut" pungkasnya.

Dalam dakwaan, Sueca asal
Dusun Sebual, Desa Dansin Tu-
kad Aya, fembrana d iia kwa
meiakukan penyimpangan dalam
pembelian BBI\4 bersubsidi me-
laluj rekomendasi yang dikeiu-
arkan Dinas Perindustiian dan
Perdagangan (Disperindag) Jem-
orana. uugaan penyimpangan ini
sendiri terjadi pada 20lZ lalu.

-Saat itu, Sueca yang meru-
pakan pemilik UD Sumber Maju
oengan status usaha kecil men_

gajukan
BBM br

pembelian
BBM bersubsidi untuk indus-
tri.pengolahan serabut kelapa

Meski rekomendasi
BBM tersebut seha-

digunakan untuk usaha
mikro, namun Disperindag
rana melalui Kadis Perin-
Ni Made Ayu Ardini 'tetap

geluarkan rekomendasi
belian BBM bersubsidi ini.

rekomendasi itu,
hakmembeliso-

300liter perhari.
Dengan rekomendasi ini, Sueca
sudah melakukan pembelian
solar sebanyak 45.449,54 Iiter
densan total Dembelian RD 261dengan total pembeliandengan total pembelian Rp 261
juta. Akibat perbuatan terdakwa,
negara [Pertamina] dirugikan Rp
261 iuta.16. rez
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Kasus KorupsiJembatan Lemukih t/
Eks PPK Divonis Satu Tahun
DENPASAR, NusaBali

^ 
Eks Pejabat pembuat Komitmen (ppK), I Made

,S,y itra ya ns m enjad i terda twa Oali.'f,.;;'; ; r;;" 
"Korupst.p.embangunan jembatan di Lem ukih, dule_reng.axntrnya divonis 1 tahun penjara ditambah

denda Rp S0 juta subsider S O,r'1";'p"ni";;i;;p"
pergembalian kerugian negara.

uatam .stdang di pengadilan Tipikor Denpasarpada, Selasa (2919) pimpinan Ceb" Arivil; i"r_oaKwa otnyatakan secara sah dan meyakinkan
bersatah metakukan tindak pida na- i;";;li ;;;r"bersama-sama dan berlanjrt. S"Oigri.;;;;;rr'
dandiancam pidana dalam pasalg Jt no ii ;irn1999 Tentang pemberantasan finOit pia"n" fi.irp.i
yglg.sudah dirubah dengan UU fahun io'iatln
2001 jo pasat bS ayat t kJt fUXe - - '

,."Menjatuhkan pidana penjara selama I tahunditam.bah denda Rp 50 juia ,"U"iO"i i-Orf"n;;r.i",
majelis hakim dalam amar purusannya. putusan ini
lgllf. rggatr dari tuntutan'.laksa pehunt;i Uill;rn
qPU.) 4A Atit dkk yane sebetumnya-m;;;;il;;"-
gan luluqln-penjara selama 1,5 tahun ditambah
g"ld?_Lp 50 juta subsider 3 butan. 0r"ipi1"J*,
baik JPU maupun terdakwa menyatakan Oifir-pL;.atas putusan tersebut.
__-D-alam dakwaan dijelaskan jika Suitra sebagai
PPK melakukan. penyelewengan anggaran untukpemoangunan jembatan pangkung-f'ebong dan
1,":g*: g_loj, !i Dgsa Lem u k fr . s"ian, eu iEr 

"n;.ff ::,r^:y_"p qigunakan terdakwa asat yeh Emban!,Eureteng bersatyla rekanan dan ppTK yang juja
sudah dijadikan t6rsangka, yaitu dengan'meirbuit
laporan fi ktif perhbanginan' jembai"ii"i. o' l*'
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KPU Rl Minta v
Dana Pilkada Diamankan

KPU Bangli: Dana
Kami Tidak Dipotong

BANGLI, NusaBali
KPU RI melalui komisionernya,,Sigit Pa-

mungkas, Senin (28/9) mengaliu telah me-
nerima laporan resmi flari tiga daerah yang
mengalami pemotongan anggaran dana pilkada
oleh DPRD setempat, yaitu Provinsi Bengkulu;
Kabupaten Musi Rawas Utara (Provinsi Sumat-
era Selatan) dan Kabupaten Bangli (Provinsi
Bali), Namun hal tersebut dibantah KPU Bangli.

"Dana yang kita minta ke Pemkab Bangli
sudah diberikan, jadi Pemkab atau DPRD tidak
ada melakukan pemotoi'lgan anfgaran," tegas
Ketua KPU Bangli, I Dewa AgUng Lidartawan,
saat dikonfirmasi via telepon, Sblasa (29 /9).Di-
jelaskan, memang dirinya sempat mendengar
ada kasus seperti itu, mungkin itu di kabupaten
lain. Namun untuk di Bangll sendiri dia men-
egaskan tidak ada.

"Sebelumpya memang kita sendiri yangsu-
dah melakukan efisiensi;karena dana itu dirasa
sudah cukup," imbuhnya. Untuk di Kabupaten
Bangli, sebelumnya menlang dianggarkan dana
sebesar Rp 14,1 miliar; karena ada efisiensi
anggaran tersebut sudah masuk dalam APBD
Induk 2014 sebesar Rpi500 juta. Selanjutnya
pada APBD Induk sebesar Rp 13,6 miliaa,

Hanya saja, Lidartawan menyebut ilana
yang tidak diberikan total adalah dana untuk
pengamanan dan honor penlelenggara pemilu.
Namun kini persoalan dana keamanan tersebut
sudah selesai, sedangkan mengenai honor pe-
nyelenggara pemilu juga sudah dikembalikan
sesuai dengan kesepakhtari naskah perjanjian
hibah daerah [NPHD), 6 .t€!_
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. NUSAEALI/IB DIWANGKARA

PROYEK drainase di kedua sisi Jalan Nasional, Desa.Tuwed, Kecamatan
Melaya, Jembrana bikin warga sekitar berang, Selasa (?9/9).

Penanggungj awab Proyek Kabur,

KramaDesaTirwedlen$d
NEGARA,NusaBali

Tak kunjung ada respon terkait
keluhan proyek drainase di kedua
sisi jalan nasional, Desa Tuwed, Ke-
camatan Melaya, Jembrana, makin
membuat lcama setempat berang.
Sebab, akses keluarmasukke halam
rumah terganggu akibat jembatan
di depan rumah yang dibongl<ar tak
kunjung diperbaiki. Krama makin
murah penggungjawab ataupun
pelaksana proyek melalui dana
APBN dari Pemerintah Pusat terse-
but tak pemah di lokasi maupun di
kantor. t''

Mentrrut warga sekiar, proyek
yang ditinggalkan tersebut memba-
hayakan. Selain alaes keluar masuk

rymah terganggu, drainase yang
belum ditutup berisiko bagi anak-
anak Sebab ada sejumlah bocah ter-
pgranglapjatuh ke got "Untungnya
tidaksampai luka parah. Tapi sampai
kapan ini akan dibiarkan" keluh I
Ketut Roy, Selasa {29 / 9).

L4mbahya pengerjaan tersebut
kareha minimnya jumlah pekerja
yang dikerahkan. Setiap harinya, ti-
dak lebih dari sepuluh orang pekega
)ran$: msnggtrap proyek' drain*e
sepanjang 1 kilometer tersebirt.
Sedangkan dari pihak pelaksana
yang menye$/a sebuah rumah untuk
kantor tidak pernah ada di tempat
Padahal selain akses rumah w-arga
yang belum ditutup, bongkahan
tanah yang terlalu lama dibiarkan
meng3ncam pengguna ialan.

"Sudah berapa kali kita memberi-
tahu tapi tidak pernah ada orangrya.
Yang punya rumah disewa untuk
kantor juga tidak pernah dapat
kabar. Padahal yang punya rumah
sangat jengkel, karena dia juga tidak
bisa keluar masuk rumah," tambah
warga lainnya.

NusaBali coba mampirke kantor
itu, namun kosong tak ada orang,
Pemilik rumah mengaku sudah
hampir tiga bulan penyewanya tak
pernah datang. Padahal banyak
warga yang mencari, termasuk
dirinya yang merasakan dampak
dari:keterlambatan proyek drainase
tersebul'Yang ngonfak orang dari
Bandung, Ngonfalmya selama lima
bu-lan sampai batas bulan Oktober.
Tapi awal-awal saja ad4 padahal
banyak sekali yang nyari. Apalagi
kemarin ada anakkecil terjatulr" Saya
sendiri juga bingung nomoi HP juga
tidak punya" keluhnya

Selama hampir tiga bulan alises
jalan ke rumahnya tidak ditutup,
spemilik rumah kontrakan yang
enggan dikorankan namanya ini
mengaku dua bulan mendiamkan
mobilnya. Akibatrya, AC mobil ru-
sak karena lama tidak dihidupkan.
Begitu jugadenganaktivitasdi SDN 3
Tuwed yang tepat berada di sebelah
rumahnya yang dijadikan kantor
direksi tersebut menjadi terganggu
karena akses Ynasuk ataupun kelu-
arnrza juga belum ditutup. 6 od
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Terdakwa Korupsi Kelompok Sapi Fiktif Karangasem

Usai Melahirkan dan Kecelakoorl,

Sekarang Divonis I Tahun
DENPASAR, NusaBati

Setelah absen dalam beber-
apa kali sidang karena mela-
hirkan dan sempat mengalami
kecelakaan, Ni Made Sumerta
Yanti akhirnya divonis 1 tahun
penjara dalam kasus korupsike-
lompok sapi fiktit di Desa iucuns
Sari, Karangasem.

Dalam sidang yane dieelar di
Pengadilan Tip-i'ko r"Deipasa r,
5elasa [29/9). ma jelis hakim
pimpinan Dewa Made Suardhita
menyatakan terdakwa bersalah
sesuai dengan pasal 3 to 1B ayat
1 B UU RI No 31 rahun 1999 ten-
tang Tipikor yang telah diubah
dan ditambah menladr UU RI No
20 tahun 2001 jo pasal S5 avat 1
ke-1 KUHP

Setelah mem pertim banpkan
hal membera tka n dan melin-
gankan, majelis hakim meniatuh-
kan hukuman l tahun Deniara
kepada terdakwa. "Menyituhkan
pidana penjara selama satu ta-

hun dirambah dengan Rp S0 iuta
subsider 3 bulan,- urai maielis
hakim dalam amar putusan.'

Dalam putusan juga me-
nyatakan terdakwa harus mens-
ganti kerugian negara Rp 7 juia
dengan ketentuan lika tidak
mampu mem bayar bjsa diganti

8"*q:l 0,0"", peniara selama

Namun karena terd a kwa
yang baru saja melahirkan bayi
laki-laki ini sudah menitin-
kan kerugian negara, maka
kerugian negara tidak pe rlu
dibayar lagi. Sebe lu mnya, lpU
menuntut terdakwa S ume r-
tayanti dengan pidana penjara
sela ma 1,5 tahun ditambah
denda Rps0 juta subsider tisa
bulan, serta mengembalikJn
pengganti kerugian keuangan
negara Rp7 iuta dalam rentins
waktu sebulan seiak Dutusai
berkekuatan hukum tciap, iika
tidak mampu maka harta ben-

da miliknya dilelany' neqara,
dan iika masih ada ]ekuran-
gan diganti dengar{ pidana
pen,ara selama 9 bultn.

Usia putusa[ ,aka Penuntut
Umum (JPU) menyatalgn pikir-
pikiratas putusan hakinl Halmne
sama iuga dikatakan kuala hukuri
terdekwa, Ketut Bakuhl Hal ber-
beda dinyatakan terda{wa yanti
yang tidak pemah ditahdn karena
hamiL la mengatakan tidCkpernah
terlibat langsung dalam fasus ko-
rupsi tersebut Apalag r$ng Rp 7
lutaydng diterimanya da Maneku
|,aba (terdakwadaiam b{ikas [er-
pisah) diberikan sebelu nl bantuan
dari pemerintah cair. I

"Saya tidak bersalah. Tidak
ada saksi yang bilans saya terli-
bat. Kenapa siya ma-sih divonis
bersalah dan dihukum satu ta-
hun. Seharusnya saya dihukum
percobaan saia," uiar yanti.
Sebagaimana terunekab dalam
persidangan, kasusini perawal

TERDAKWA, Ni Made Sumena yanti ikuti ojdans o, r".n"o',ljlTiliil
Denpasar dengan agenda vonis, Selasa (29,€).

pada luli 2011 saat Mangku
Laba mengajak Juliasa dan
Sunertayanti untuk mendiri-
kan kelompok sapi Pucung Sari.

f"rnlrt" kelompok ."ot uln"
d id irikan hanya akal-akalai
untuk mendapatkan bantuan
pemerintah.6 rez


