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Pemasangan CCTV Batal
Mangupura (Bali Post) -

Rencana pemasangan
Closed -Ci rc u it Teletiiion
(CCTV) di sejumlah ritik di
wilayah Kabupaten Baduns.
dibatalkan. Proyek vane dr-
agendakan tereilisaii tihun
2016 ini, dialihkan pada oe-
masangan Lampu Feneran-
gan Jalan (LPJ). Padahal.
Detai led, Engineering Desipn
(DED) alat pensint;i kri;i-
nalitas itu telah rampung
dikerjakan tahun 2015.-

Kepala Diuas Perhubun-
gan, Komunikasi dan Infor-
masi (Dishubkominfo) Kabu-
paten Badung Wayan Weda
Dharmaja, Minggu (22111)
kemarrn mengatakan, ren-
cana pemasangan CCTV di
sejumlah titil di kecamatan
Kabupaten Badung belum
bisa dilakukan. "Kami sudah
mengajukannya ke tim ang-
garan, namun belum menda-
pat persetujuan. Mungkin ta-
hun 2017 rancansan tersebut
bisa terealisasi," ujarnya.

Menurutnya. untuk pro-
gram tahun 2016 yang sudah
disetujui anggarannya dalam
RAPBD 2016 adalah program
pembangunan dan fasilitas
perhubungan seperti pen-
gadaan dan pemasangan LPJ
pada tempat-tempat strategis
di Kabupaten Badung, reha-
bilitasi atau pemeliharaan
LPJ di sejumlah titik jalan
protokol milik Pemerintah
Kabupaten Badung, serta
pengadaan dan pemasangan
LPJ Pantai Kuta. "Tahun
2016 yang menjadi priori-
tan dari 19 program yang
akan dikerjakan adalah pen-
gadaan, pemasangan dan
pemeliharanan LPJ. Kami
berharap, dengan perbaikan
secara bertahap ini, semua
jalan di Kabupaten Badung
bisa diterangi LPJ," terang
pejabat asal Desa Sembung
lnt.

Sekertaris Bappeda dan
Litbang Kabupaten BadL,ne
AgusAryawan yang dihubuni
gl aemarln, belum meneeta-
hui batalnya pe ma saisa n
CCTV di Kabupaten Badune
dalan RAPBD 2016. ..yani
menangam persoalan terse-
but adalah Bidane Fisik.
maaf saya belum tahu data
pastinya, nanti saya cari
informasi dulu ke Baeian
Fisik,? teranenva.

Sebelumnva. Ketua Fraksi
PDI Peduangan I Gusti Anom
Liumantl sempat mempertan_
yaEan rencana pemasadsan
CCTV di Kabupiten Baduine.
Menurut Anom Gumantil
selama ini kondisi daerah

pariwisata Kuta cukup raw-
an dengan masalah krimi_
nalitas. Sejumlah media iuea
turut mengikuti prescntaii
DED Surt'eillonce Conero di
ruang Nayaka Gosana pus-
pem Badung, Kamis (1212)
lalu dari konsultan DEb
CCTV CV Penjor Dewata
Hutama bersama mantan
Bupati Badung A.A. Gde

Agung. Rencana pemban-
gunan CCTV di Kabupaten
Daoung drrancang l5l titik
dengan jumlah CCTV seban-
yak 197 buah. Dari jumlah
te rse bu t. yang terbanyak
afan drpasang di kawsa n
wrsara ltuta sekttar 29 buah
UUIV dan untuk kawasan
Puspem dirancang sekitar
118 CCTV. (kmbzf

?

untuk LPJ,Di



sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rr perwakiran provinsi Bari

Bali Post

Edisi

Hal

: &tifiLS Novqrbs ?pl'

Ditarget Desember 'L-

Proyek Air Bersih Rp 42 Miliar
Sin_garaja (Bali Post) - dibangun di tahap awal ini

. Tahap_ awal proyek sarana berupib"nglrr,.n t ;p.t;oin
air bersih di.Buleleng timur. jenset untit po-pu'"iiaun
glrarger{an kelar uesember pembangunan bron kapterilg
zuto menqatang. rroyek rnr atau disebut iikr&" (penargkao
dreal$asikan setelah Kemen- air baku).
trian ?ekerjaan Umum (PtI Direktur Utama (Dirut)
Hl tahun 11 m,enq-gcu,r\1n pDAM I Made Lesrariana,
dana senilai Rp 42 miliar lebih. Ivlinggu kemarin mengata-kan,
Sarana fuik ini dibanCqr qn!,l sepeir"uhnya p.oyut ui" le.sif,
mengaurxan sumber arr baku ini memanfaalkan mata aii
di Dusun Saruh. Desa Bukti. bahu Air Sanih lru dilaksana-
Kubutambahan. kemudian l..an oleh BWS Bah_penida. Dari
lialirkan keenam desa di Bule- pelaksanaan p"oy"f ni. -utaleng trtrtu. pmyek uu sekalgus air baku Air Sanih yangselama
menjawatr permasalahan krisis ini sepertinya terbuarf sia_sia
air bersih yang setiap musim ke laut, dirnanfaatkan-denean
\".u."qu. dialami warga di kapasitas debit sebesar 125 titer
qaera-n rru. per detik. Kapasitas air yang
, tjerdasarka n dala.yang akan dialirkan. nanti_nya untu-k
nernasu ornrmpun ctr Iapan- melayani air bersi} di enam
Ban. Mlnggu (22ll l) kemarin desa di Bulelens timur dengan
menyebutkan. tahap awal jumlah sambingan rum"ah
proyek dr bawah Balai Wiiayah (SR-redt vans akantersambr.urs
Sungaj {BWSI Bali-Ppnida ini sebanva} t0ribuSR
dimulai Juni 2015 lalu. Pelak- Srr.ara teknis, nantinva air
sana pr.,yek saat ini rengah akan disndtrt dengan pomoa
memasangjaringan prpa induk air ditampung pad; br;n kaf_
dari- kolam pemandian Air tering. Seiehf, melalui proses,
Sanih sepanjang 2,1 kilometer. air kemudian dialirkan-ke re-
Selain itu, juga dibangun satu sevoar induk di Desa Bulian.
unir resevoar ind uk berlokasi d Spsuai kesiapan. anssaran
Desa Bulian. Kubutambahan. proyek rni d iia ncang-s"ecara

Sementara resevuar petr- bFrtahaD. Setelah tahun ini
bagr yalg teleh drbangun ta}l un kelar. pembangunan jaringan
ini berlokat& Desa Tejalula. pipa rnduk dan fasiliias p"en-
Bondalem. Tejalula dan Desa dukung teknis. direncanakan
Bukti. Kubutambahan. Semen- taiun t016 hingga tahun 201?
tara resevoar pembagi masing- mendatang. (kmb38)
ma,silg di Desa Kubutambaian

KRISIS AIR - Pemasangan pipa induh jenie c?ffiir:
d.engan diameter dntara 100 hingga 400 milimeter,
telah terpasang dan ditarget helar 31 De*mber 2015
ini. Proleh ini menjowab hrieie air bereih yang herap
melanda wilayoh di Buleleng timur dan sehitornya,

dan Deea Bungkulan, Sawan,
dibangun tahun 2016 menda-
tang. Selain itu, fasilitas
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ffir Korupsi Pipanisasi di Kqrangasem

PEMERIKSAAN kasus dug- rusahaan ini dijadikan seba-
aan korupsi dalam proyek pipan- gai kepala proyek. Terdakwa
isasi di iarangasem untuk ter- menyebut nama Tris Parno'
dakwa Kepala-Divi'si Kontruksi Yang menunjuk adalah tim'
t'II Pt edii Karya Wilayah Bali, berdasarkan usulan. Terdakwa
NTB. NT't dau Malulu, Ir. Wi selaku kepala divisi menyetujui
iava Imam Santosa. memasuki dan menerbitkan surat tugas'
iaiao akhir. Kamis (19/11) lalu. Menurut terdakwa, tugas yang
Jaksa penuntut umum (JPU) diberikan ke Parno adalah ses'

Muao S"t"lvu dan majelis ha- uai denganjob discriptbn seba-

kim diketuai Gede Haryadi gar kepala proyek
mertdengarkan keterangan ahli Terdakwa juga mengakul
dan pemlriksaan terdalwa. bahwa untuk pengadaan pipa
- - 

Terdakwa dalam pemeriksaan ini melibatkan pihak ketiga-dan
menielaskan bahwapagu angga' dibayar sebesa-r -Rp 6'5 miliar'
ran dalam proyek pipanisasi itu Jenis pipa adalahredrun dan
adalah Rp 27.6 miliar. Diakui pembayaran cl-arr u.rnas reKer'
hahwa awalnya sebagai peme- jaan Um-um-(YU) llarangasem
nans dalam tender ini Waskita lewat rekenlng ljanlt ryranclrl
i<lii". NuIntn karena adanya Terdakwa selaku kepala divisi
t"kir"uttean udmittistrasi. maka mengaku sudah bekerja sesuai

akhrrnva tang dimenangkan PT dengan prosedur' IermasuK'
Adhi Karya. t'setelah dinyata' soal speks pipa yang drperuntuf,-
kan sebagai pemenang. apa yang kan sesual dengan liuntraK
Jituk"t^'tl?"'tuttya huki-. Hakim kemudian menanya'

Terdakwa menje'laskan dia kan. apakah pemesanan prpa

membuat tim. Wakil dari pe sudah sesual Kontlax ler-

Pengadaan Pipa Rp 6,5 Miliar
Libatkan Pihak Ketiga

PEMERItrSAAN - Kepala PT Adhi Karya Imom l|tijayq 9an-
toea (hemeja lengan panjang) me4jalani pemerihsaan dalam
sid.ang.d.ugaan tind.ah pid.ana korupei dalam proyek bipsn-
isasi d,i Kabupaten Karangasem.

dakwa mengatakan sudah. Bah-
kan sudah sesuai dengan LKS,
kontrak, dan ini sudah sesuai
dengan perjanjian. Terdakwa
bahkan menvebutkan bahwa
proyek sudah jalan dan sudah
setesal.

Hakim mencoba bertanya,
bahwa jaksa dalam Perkara ini
mendakwa terdakwa mengu'
rangi kualitas pipa. Atas pertan-
yaan itu, terdakwa mengatakan
bahwa dirinya selaku kepala di-
visi tidal pernah menginstruksi-
kan kepada anak buahnYa untuk
mengurangi kualitas PiPa.

Pada pengujung Persidangan,
terdakwa yang drlanya apaK-
ah menyesali perbuatannYa'
mensaku trdak menvesalinya
Namun, dia mengaku kebin-
gungan. apa yang salah dalam
perkara ini. Mengingat, Peker'
iaannva sudah selesai, bahkan
tini proyek ptpa air bersih-itu
sudah d inrkmat i masyarakat
luas. (asa)
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