
,"" r"."[
, 

,1,,dan Tata Usaha BPK Rl Perwakifan pr0vinsiSub B

II
rtt:iltl l

.. I r._l

ag

fi,\R

Gube nur
DENPASAR NusaBali t

Ketegangan antara Komisi I DPRD Bali vs
Kepala Dinas [KadisJ Kehutanan Provinsi Bali,
I Gede Nyoman Wiranata, terkait proyek ka-
nalisasi muara Tukad Mati di Banjar fabaJero,
Desa/Kecamatan Kuta, Badung belum reda,Did Copot

Kadis utanan
* Ada poran Pidana

ke Pol soal Proyek
Kanali si Tukad Mati

Gubernu Didesak Copot Kadis Kehu

nyentuh Tahura

cenderung memanas.
Rakyat)," ujar Kresna Budi.

,.t-: ^^-^ l---^- _^___-

i ini, Dewan desak Gubernur
i copot IGN Wiranata dari

"lni sama dengan menya-
kiti masyarakat. Kadis Kehu-
tanan sudah bisa diajak

Kadis Kehutanan. koordinasi denggn legislatif.
Adalah anggota Komisi I,

RD Bali dari Fraksi Golkar;
Saya juga rrhan dari

kalau Ka-
Gede Komang Kresna Budi,

teman-teman
dis Kehutanan bisa diajak

ng kencang mengusulkan
pada Gubernur Made Mangku
stika untuk copot jabatan

koordinasi. fadi, saya
sarankan copotsaja Kadis Kehu-

N Wiranata, lumat (4/9).
[anan," lanjut polidsi Golkar asal
Desa Liligundi, Kota Singaraia,

asannya, koordinasi antara
N Wiranata selaku Kadis

Kecamatan Buleleng ini.
Menurut lftesrla Budi, salah

satu bukti IGN Witanata selaku
Kadis Kehutanan ddak bisa dia-
jak koordinasi masalah proyek
kanalisasi muara Tukad Mati,
adalah penyikapan 5 poin kepu-

rtanan dengan DPRD Bali
rit masalah.proyek kanal-
muara Tukad Mati, sudah

ak nyambung.
Kresna Budi tuding Kadis

tusan rapat antara Pemkab Ba-
dun[, Dinas Kehutanan Provinsi,
dan Kementerian Kehutanan.

Poin pertama, Pemkab Pa-
dung segera mengajukan usulan
perubahan blok ke Gubernur
Bali. Kedua, Dinas Kehutanan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Kadis Kehutanan Provinsi Bali. IGN Wiranata -.

hutanan bukannya men-
'i solusi soal proyek kanal isasi

Tukad Mati, tapi malah
mpidanAkan kasus ini ke

Bali. "Sudah ada laporan
Kehutanan ke Polda Bali,

Edisi I ebtu
Hal :

bt zclt



Sub Bagian Humls dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi pali

Edisi :

Hal : l6-

samburyn

I
Provinsi Ballsegera melakukan
perubahan {ngan membentuk
tim. Ketigalhasil perubahan
segera diaj{kan Dinas Kehu-
tanan Proviftsi Bali untuk pe-
ngesahan di lDirien Konservasi
Sumber Daja Alam dan Eko-
sistem Kemef terian Kehutanan.

Poin keerfpaq, akan dibuat-
kan perjanjiln keriasama an-
tara Pemprof Bali dan Pemkab
Badung seblgai bentuk izin
melaksanak{r kegiatan sesuai
dengan Permpnhut Nomor 5 Ta-
hun 2011. Po[r kelima, sebelum

pulang ke rumah. Saya konsep,
saya kaji. Dikira kita ini diam
apa? Kita mengerti kok usulan
ini terkait dengan kepentingan
rakyat. Saya juga bekerja untuk
kepentingan rakyaL Yang pent-
ing, 5 poin sudah disepakati,
tunggu prosesnya dong" lanjut
IGN Wiranata.

Sedangkan Plt Karo Humas
Setda Provinsi Bali, I Ketut Te-
neng, mengatakan Gubernur
Pastika sudah memanggil IGN
Wiranata terkait kisruh proyek
muara Tukad Mati ini. "Sudah
dipanggil hari ini (kemarinJ dan
diminta memberikan penjela-
san sejelas-jelasnya kepada
Dewan. Arahan Pak Gubernur,
ya mekanisme itu harus dike-
tahui publik " ujar KetutTeneng
yang juga Kepala Inpsketoran
Provinsi Bali.

Ketut Teneng menyebutkan,
masalah proyek kanalisasi di
muara Tukad Mati kini seka-
rang sedang dibahas. Kalau
memang untuk kepentingan ma-
syarakat dan sudah ada proses
sesuai prosedur, Pemprov Bali
tidak akan melarang ataupun
menghambat proyek tersebut.
"Pemprov tidak bisa melarang,
Tidak akan menghambat kalau
sudah sesuai prosedur," ujar bi-
rokratasal Desa Les, Kecamatan
Tejakula, Buleleng ini.

Soal desakan pencopo-
tan Kadis Kehutanan IGN
Wiranata, menurut Teneng,
itu ranah pimpinan. "Oh,
kalau soal copot rnenco-
pot Kadis Kehutanan, itu
bukan kewenangan kita.
Itu sudah menjadi ranah
pimpinan. Soalnya, itu ha-
rus ada ditelaah dulu apa
masalahnya. Tidak bisa ada
desakan copot, langsung
dieksekusi. Kacau nanti,"
tangkis Teneng.

Sehari sebelumnya, Kamis
(3/9J, Kadis Kehutanan IGN
lfliranata sempat dipanggil

anggota Komisi I DFRD Bali,
IGK Kresna Budi, untuk me-
nindaklanjuti hasil sidak ke
lokasi proyek. Pertemuan di-
gelar Kresna Budi untuk minta
penjelasan mengenai proyek di
muara Tukad Mati yang dihen-
tikan Dinas Kehutanan.

Kresna Budi pun menyarahk-
an Wiranata supaya mencari
jalan tengah terkait keluhan
warga di Banjar Jaba f ero, Desa/
Kecamatan Kuta yang mera-
sakan dampaknya kalau proyek
dihentikan. Dia j uga menyarank-
an supaya proyek tetap jalan,
sambil proses perizinan dan
kerjasama dilaksanakan Pem-
prov Bali- Kementerian Kehuta-
nan dengan Pemkab Badung.

"Supaya tidak ada gejolak,
proses izin jalan terus, penger-
jaan proyek di muara Tukad
Mati juga saya minta bisa jalan
terus. fadi, jalan teng4h-lah,"
saran Kresna Budi. Disarankan
seperti itu, IGN Wiran4ta ber-
janji akan tampung apa yang
diminta Kresna Budi. Berapa
lama waktunya, dia takr4au ber-
asumsi, karena proses perizinan
masalah teknis di Kementerian
Kehutanan.

proses terseblrt selesai, kegiatan
proyek kanallasi muara Tukad
Mati di Banj{r faba fero, Desa
Kuta dihentikln buat sementara.

Kresna Br$i menyebutkan,
pertemuan ylng menyeppkati
5 poin soluslhari itu dihadiri
langsung Penjfrat Bupati Badung
Nyoman Harr| Yudha Saka dan
Dirjen Konserfasi Sumber Daya
Alam & Ekosi*em Kementerian
Kehutanan, Tdhir Fathoni.

"Dari 5 pofr yang telah dis-
epakati terseflrt, Kadis Kehuta-

Nah, jawaban inilah
memicu ketidakpuasan I

yang

Budi. Terjadi kete-
terse-

Sementara lu, Xaais Kehua-
gangan dalam pertemr
but. "Jangan begitu. lnl

nan Provinsi E$li IGN Wiranata tersinggung kalau Bapa
mengatakan pif aliorya bukannya
tidak melaks*rakan desakan

bilang tamp

Komisi I DPRD pali. "Kita sedang
Bukan begitu caranya. B
jangan bikin emosi. Itu b

benrpaya ini. Tifakbisa sekarang
diusulkan, se}$rang langsung
:-r--- rr---l- L:*- L -iL-

jawaban," sergah Kresna Budi
dengan nada tingfii.

Ternvata, Wiranata tidak rnau
kalah. Blrokrat asal Desa Tang-
guntiti, Kecamatan Kerambitan,
Tabanan ini malah ngotol "Saya
juga bisa emosi. Maunya Bapak
apa? Kalau kami, tetap menung-
gu Kenrenterian Kehutanan.
Sebab, masalah tekiri.' itu acla
di kehutanan," jawab IGN Wira-
nata. 6r nat

jalan. Nggak biba begitu," tegas
IGN Wiranata saat dikonfirmasi
NusaBali terpislh, |umat malam.

Menurut ICrl Wiranata, di
rumah pun di$nya tidak bisa
tidur karena [erupaya sele-
saikan masalaf proyek kanal-
isasi muara Tul$a Uati ini. "Soal
proyek muara fiukad Mati ini,
saya sampai kefakan dan bawa

nan bisa berk[ordinasi dengan
Peml<ab Badufg. Sekarang saya
dengar malahlPemkab Badung
dipidanakan k{Polda Bali (terkait
proyek kanali$si muara Tukad
Mati," tandas flresna Budi yang

L
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elakukan
upa a dengan

ilrstansi di
pempro maupun

p sat, agar
long

stora e muara
Tukad lMati bisa
dilanju kan, dan

sele i sesuai
targeL

pemanfaan.

MANGUpuRl,JyusaBali
Polemik fenghentian

proyek pemblngunan long
storage di mudra Tukad Mati

epakatan bersama Dinas Kehu_
tanan Provinsi Bali dan Dirjen
Konservasi Sumber Daya Alim
dan Ekosistem. Disepakati
lima.poih keputusan. pertama,
Pemkab Badung segera men_
gajukan usulan p6rubahan
ptoK ke gubernun Kedua, Dinas
Kehutanan Provinsi Bali segera
melakuka n.peru bahan d eriga n
membentuk tim. Ketiga, hisil
perubahan,segera dTajukan
Dinas Kehutanan provinsi Bali
untuk peng_esahan di Dirjen
Konservasi Sumber Dava Alam
dar Ekosistem. Keemp-at, akan
dlbuatkan perjanjian keria
sama antara Pemprov Bali dan
Pemkab Badung sebagai ben_
tuk izin melaksanakai kegia-

tan sesuai dengan Permenhut
NomorS Tahun 20011.. Kelima,
sebelum proses tersebut sele-
sai, kegiatan proyek dihentikan.

Menyikapi lima keputusan
tersebut, Penjabat Bupati (pj)
Badung Nyoman Harry yudhi;
Saka, melalui Kabae Humas
dan Protokol Pemka6 Badung
AA Gede Raka Yuda, menegas-
kan, akan menindaklanjuti
terkait usulan perubahan blok
tersebut. Bahkan, Pemkab
Badung sudah menyiapkan
usulan tersebut untuk diter-
uskan ke Gubernur.

. "Sesuai arahan penjabat
bupati, pada prinsipnya
Badung siap menindaklan-
juli q^bnl dari Gubernur be-

berapa waktu lalu. Termasuk
usulan soal perubahan blok
itu sudah disiapkan," lqata
Raka Yuda, lumat(4/9). "

Berkaitan dengan perianjian
kerja sama antara Pemprov Bali
dan Pemkab Badung seperti
tertuang dalam kesepakatan
pada poin keempat, pejabat
asal Gianyar; tersebut menje-
laskan, sejak dari awal Pemkab
Badung sudah berkomitmen
untuk melakukan kerja sama.
Bahkan sebelum proyek mulai
digarap langkah kodrdinasi

dinding sungai di sana tidak
lagi tergerus ai4 gunpnya un-
tuk mengatasi banjir iob yang
terjadi di wilayah Kuta, Semif
yak, Legian hingga Denpasar.
Jadi tidak semata-mata demi
kebaikan Badung, melainkan
untuk Bali," ungkap Raka yuda
"Kami pun mengikuti tahapan
atau prosedur yang berlaku,
seperti bersurat ke pemerintah
pusat, melakukan sosialisasi,
berkoordinasi dengan dinas
terkait di provinsi, dan dinas
terkait Iainnya sebelum proyek
berjalan," tandasnya.

Selain itu, kata dia, proyek
penanggulangan banjir itu
juga untuk menjaga hutan
bakau yang ada di sekitarnya
dari sampah plastik, karenal
akan dijaring di hulu sungai.
"Jadi proyek ini sebetulnya
demi kepentingan masyarakat
secara luas," imbuhnya.

Bagaimana bila sampai
akhir tahun proyek belum dik-
erjakan? "Kami akan berupaya
untuk melakukan koordinasi
dan langkah-langkah yang
terbaik agar proyek bisa di-
lanjutkan. Demikian arahan
Penjabat Bupati Badung," kata
Raka Yuda lagi. 6 as

Pemk
akan

Badung

yek
:BI
JIN

+

pr

riwisata Kuta flari ancaman
banjir. Tapi sisilyang lain, Di-
nas Kehutan (D$hut) provinsi
Bal i,bersikukrlh menyetop
pembangunanlya sebelum
perubahan bl{k; dari blok
perlindungan frreniadi blok
-^*^-c^^--- | '

Setelah bany{< menuai per-
ten_tangan, mu[rcullah kes-

dilakulgn Pemkab Badung $-
bagai rffla bagaimana meng[-
tasi riihsalah banjir yang ker{p
melanda kawasan pariwisata
Kuta. "lni merupakan proyqk
normalisasi dan bagaimana

Edisi

Hal 2_ I
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Prol'ek Terhenti, Para Pekerj a

Pulang Kampung

PEKERJA proyek pembangunan long storage muara Tukad Mati, sejak
proyek tersebut dihentikan pada 29 Agustus lalu. sebagian dikabarkan
pulang kampung.

MANGUPURA, NusaBali
Set,:lah proyek pemban-

informasi yang Pengairan Dinas Bina $,larga
dan Pengairan IBMPJ Kabu-
paten Badung AA Gde Dalem,
enggan memberikan komentar
banyak terkait kepulangan papa
pekerja. Tetapi ia membenar'
kan bila iumlah pr:kerja proye\
52 orang.

Bagaimana nasib yang bekl
erja di sana, padahal proyek ini
ditarget selesai akhir tahun?
Kalan sarnpai akhir tahun be-
lum selesai, bisa jadi temuan,
kontraktor iuga ikena penalti
karena tidak rneinyelesaikan
target? Gr-ing Dalr:m -sapaanAA Gde Dalem- taii rnenyangkal
kemungkinan itu. ,lya 

ada risiko
seperti itu. Karni sedang cari
jalan keluaE Scinua alternatif se-
dang kami upaya kani' tandasnya.

Mengenai pekrrrja proyek,
menurut Gung Dalern, seba-
gian memang pulaug kampung. ,
Namun sebagiarr kabarnya
dipekerjakan cli proyek lain
yang berada di bau'ah naungan
kontraktor.6 as

npun NusaBali, 52 orang
ria proyek di bawah PT
i Karya itu berasal dari
Timur.

Minurut salah seorang
:;etempat, para pekerja

satu per satu pulang sejak
ek distop pengerjaannya
Polisi Kehutanan (PolhutJ

nas Kehutanan Provinsi Bali
29 Agustus 20 L5, Ialu.

etelah ditinggal para pekerja,
royek pembangunan pen-
uat dinding sungai sebagai
ntisip;rsi banjir di kawasan
riwisata Kuta itu tampak

rbengkalai.
"Sud;rh nggak dikeriakan

ng bekerja di sini, seperri dari
mber," imbuhnya,
Masih m.enurut pria terse-
rt, wargA keberatan atas

proyek yang me-
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Desa Tangguwisia Seririt, kemarin.

SINGARAJA, usaBali waktu berjam-jam kahu berobat
Kota Singaraja," terang BuPati
PuulAgus usai pebhkan bail Per-
tama sebagai tanda dimulainYa
pembanLgunan RS- Pratama ter-
sebuL

Pemkab Lleleng akhirnya
dkan rumah sa-mulai mewu

kit (RS) Pr ma di wilayah
t. Ini ditandaiBuleleng ba

dengan pe :an batu pertama
leleng Putr Agus
rmat (4/9) sore.
tama itu berada

oleh Bupati Daldm kegiatan tersebut,
turut h;rdir Wakil Bupati Bu-
Ieleng Nyoman Sutiidra ber-
sama Ketua DPRD Buleleng I
Gede Supriabra, Sekkab Buleleng
Dewa Ketut Puspaka, KePala
Dinas Kesehatan [DiskesJ Bu-
leleng dr. I Gusti Ngurah NYo-
man Mahapramana, serta Pim-
pinan SKPD lingkuP Pemkab
Buleleng.

Bupati Putu Agus juga me-
nyebut, pembangun RS Pratama
tersebuLt untuk memberikan
pelayanan kesehatan Yang lebih
cepat kepada warga di tiga
kecamatan yakni Kecamatan

Suradnyana,
Lokasi RS P
di Desa Tan guwisia, Keca-
matan

Untuk
nalnya nanti,
telah siapkan
Demikian
lGsehatan (,

dukung
kehs
kita bangun
alat kesehata
sangat {tal
pelayanan
masyarakat
yangsehmair

Edisi
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tersebut, Pemkab Buleleng
m^engglontor dana hingga R[
33 miliar lebih melalul-dani
APBN pusat berupa dana tugas
pembantuan [Tp).
- Rin-ciannya, untuk bangunan
fisik Rp 24 miliar lebih-, dan
pengadaan alkes dianggarkan
Rp 7 miliar lebih. Sedangkan
untuk kesiapan sumberdaya
manusia (SDM), Buapti asal
Desa Banyuatis, Kecamatan
Banjar ini menyebut, dari
kajian yang sudah ilialkukan RS
Pratama pertama di Buleleng ini

membutuhkan lebih dari 100' tenaga medis. Untuk meniawatr
kebutuhan SDM tersebtit, pl-
haknya sudah menyiapkan
tenaga medis. Dari total kebu_
tuhan itu, tenaga rnedis telah
d.isiapkan sebanyak 50 orang.
Tenaga medis yang terdiri daii
dol(ter umum, dokter gigi, SKM,
analis, perawat, dan bidan telah
s.elesai menjalani masa frening
dan unfuk sementara mereki
ditugaskan di puspekas, pus-
kemas di buleleng.

Ultuk menambah tenaga

mdis ini, pemerintah daerah
akan memberdayakan lulusan
dari Sekolah Menengah Kese-
hatan [SMK) baik di Buleleng
dan luar daerah. Bahkan, pihak-
nya sudah mengins(ruksikan
Dinas Pendidikan l(Disdik)
untuk mempersiapkan lulusan
dengan menggenjot program
pembelajaran dengan meng-
optimalkan kegiatan praktek
dibandingkan dengan teori.
Dengan demikian mutu lulusan
SMK ini nantinya bisa langs-
ung diserap dengan kuwalitas
yang tidak diragukan. "Tenaga
medis sudah kita siapkan da
sambil jalan kita mqlengkpi.
Dan dari persiapan ini saya
optimis rumah sakit pratama
ini sudah beroperasi tahun
20 16 mendatang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas
Kesehatan (DiskesJ Buleleng dr.
Gusti Ngurah Mahapramana
mengatakan, rumah sakit pra-
tama didesain dengan satu hntai
berdiri di atas lahan yang dihi-
bahkan oleh Pemprbv Bali
seluas satu hektare lebih. Dari
bangunan ini akan dibuat 50
tempat tidur dengan konsep
bangunan sal. Masing-rnasing
ruang ini akan disi empat
tempat tidur. Untuk laniutan-
nya, Diskes Buleleng akan me-
ngaj ukan permohonan bantuan
kepada provinsi untu meleng-
kapi rumah sakit pratama mulai
dari penataan kawasan dan
fasil itas pendukungnya. "Se-
suai dengan DED bangunan satu
lantai dan bangunan ruang
peratwaannya model sal. Ma-
sing-masing ruang kapasitas-
nya empat tempat tidur,"
katanva. & k19

z

Sub Bagian

Selama ini, rga di wilayah
membutuhkanBuleleng

waktu t cukup
rumahlama untuk

sakit umum ta Singaraja.
cukup vital""Rumah

bagaimana
berikan pel

bisa mem-
kesehatan

lebih dekat warga. Nanti
kita akan ting-
katkan
yang n
murah

katan Bupati

RS Pratama ,
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.ini, namun Dodikyang di t pejabat
asal fakarta ini tak terse uh dalam
kasus yang merugikan n
miliar tersebut.

raRp 2,2

, Dalam sidang yang (

i (2 / 9) lalu,saksi Nyoman
lar Rabu

Param-
lartha sebagai pemilik tana
'tersangka dalam kasus inr

yang luga
nyebut

nama Wahyu Matondang
Meski terlibat sangat aktif

berulang kali nama Dodi
Paramartha menyebut I

uai permintaannya. "Yan1
supaya harga tanah dinaikl
4,5 miliar menjadi Rp 6,7 m

ias Dodik.
am kasus

Awalnya,
,dik seb-

meminta
Ln dari Rp

terdak-
s hakim
a tanah.

rmartha
lah me-

agai orang yang memin
menaikkan harga tanah

untuk

miliar menjadi Rp 6,7 mili
ri Rp 4,5
saat ber-

temu di salah satu
Denpasar.

di Renon,

Bahkan Dodik juga
kelebihan uang hasil t

ur agar

miliar nantinya untuk d
p Rp 2,2
sfer ses-

tahu," jelasnya. i

Hal yang sama diungkaP Jaksa
Penuntut Umum If PU) Sulitra. Ia
mengatakan sampai sekarang Dodik
memang belum dijadikan tersangka.
Namun ia tidak tahu aPa Pertim-
bangan penyidik Mabes Polri tidak
men etapkan Dodik sebagai tersangka.
"Nanti akan kami panggil sebagai
saksi," tegasnya. & rel

nyebut Dodik sebagai orang yang
meminta menaikkan harga tanah.
Namun.Poageh yang ditemui usai
sidang tidak mau menyebut siapa
orang yang disebut bernama Dodik
ini. "Sava tidak tahu," uiarnva saat
ditanyjusai sidang.

Kuasa hukum Pageh, IGKG Yusa
Arsana yang ditemui mengaku heran
dengan cara penyidik kepolisian
menangani kasus ini. Pasalnya, Dodik
berulang kali disebut-sebut dalam ka-
sus ini, namun sampai sekarEng,belu,rn
dijadikan tersangka. "Kita lihat saja di
sidang, Dodik ini sangat aktif dalanl
kasus ini," jelasnya.

Ia meminta oihak terkait dalam
hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak
tebang pilih dalam penanganan kasus
ini. Yusa sendiri mengaku tidak tahu
secara jelas siapa Dodik yang men-
jadi inisiator dalam kasus korupsi ini.
"Katanya pejabat dari Jakarta. Tapi
jabatannya apa di BP3TKI saya tidak

=6

)z
oo
a

lari Rp
adalah

Dodik. Pak Pageh hanya janjikan
akan mengurus semua
ujar Paramartha dalam

nyai

ll Selain itu, saksi Paran

mengatakan Dodik men
mengambil uang hasil mark
Rp 2,2 miliar pada Noveml
Awalnya, Paramartha disu
gambil uang Rp 750 juta di B
Beberapa hari kemudian, i:
diminta Dodik mengambil
750 juta. "saya dua kali disurl
ambil uang. Yangpertama Rp

yang kedua luga Rp 750 juta.flapi saya
tidak tahu dibawa kemana fang itu,"
jelasnya.

Hal yang sama dinyataka
wa Pageh saat ditanya majej
soalinisiatif menaikkan har
Pageh mengatakan jika diri ya tidak
pernah meminta saksi Pa

Edisi , #tu,F *ftouLor zpts
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Sidang Dugaan Korupsi BP3TKI Denpasar

,$atu Pelaku Diduga

' Dis$lamatkan' Penyrdik Malq es
DENPASA& NusaBali
, Kasus dugaan korupsi
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ngadaan

Pelay-
anah Penempatan dan lindungan

Denpasar'enaga Keria Indonesia
n terdakwa Wayan geh men-

gungkap keterlibatan sa ber-

WAYAN Pageh (tengah) saat jalani sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (2/9).
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Tersangklrt Kasus Mark Up Lahan Undiksha

Pqbekel linengdalem

T ggu Pencopotan
un
ny'lya
dar

yal
ari
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bersangkutan itu

t
I

SINGARAIA, NusaB[li
Perbekel Desa f if engdalem,

Kecamatan BulelengJ I Nengah
Nawa, dipastikan dfuopot dari
jabatannya, akibat terseret
kasus dugaan maJk up pe-
ngadaan lahan kainpus Fa-
kulas Olahraga dan lKesehaan
(F0KJ Undiksha Sifrgaraja di

Secara lisan
p.un atasan,
belum tahu,'
(BPMD Buleleng)

Desa f inengdalem. Badan Pem-
berdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD)
Buleleng tinggal tunggu surat
kepastian hukum dari Kejak-
saan Tinggi (Kejati) Bali untuk
siapkan pengganti Nawa.

Perbekel Nawa sendiri telah
diahanpihak Kejarti Bali dalam

kasus tersebut, Kamis (3/9).
BPMD rencananya siapkan
pelaksana tugas IPlt] pen-
gganti Nawa. Kepala BPMPD
Bulelepg Gede Sandhiyasa yang
dikonfirmasi f umat @/9) me-
ngatakan, pihaknya telah me-
minta kepada Camat Buleleng,
Dewa Made Ardika, mencari
penegasan status hukum Per-
bekel Nengah Nawa. "Kami ta-
hunya yang bersangkutan itu
ditahan, hanva dari koran.
Secara lisan a-tau tertulis dari
Kejati maupun atasan, kami
belum tahu," kata Sandhiyasa
yang ditemui di Wantilan
Praja Winangun Kantor Bupati

dibantu kepala urusan di desa
yang menjalankan pemerin-
tahan di desa," tegasnya.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, jaksa penyidik di
Kejati Bali, kembali mela-
kukan penahanan terhadap
ters6ngka dugaan mark up
lahaSgdi Kampus Fakultas
0lah'r'aga dan Kesehatan
IFOK) Undiksha Singaraja di
Desa finengdalem. Selain me-
nahan Perbekel Nawa, pihak
Kejati Bali juga menawah
Kasubbag Perencanaan Un-
diksha Sri Putu Sugirirlata,
serta seorang makelar tanah
Dewa Indra. ft k19

Buleleng. l

Pria yang juga rnantan Camat
Buleleng itu menegaskan, saat
ini BPMPD Buleleng mernbu-
tuhkan surat tertulis, terkait
kepastian hukum Perbekel
finengdalem Nengah Nawa.
Selain membutuhkan salinan
surat penetapan tersangka,
pihaknya juga membutuhkan
salinan surat penahanan atau
pe ne gtiLsan penahanan terhadap
t==t#F;Jr, 

"a" 
surat ftu,

kami belum bisa memprpses
pelaksana tugas. Saat initter-
paksa kami biarkan koqong
dulu. Untuk sementara se|<des

oran.
i mau
kami
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