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mengada-ada
Saat ditemui di kantornya,

SrJlal* (26 / V,\{itlarma t.n gu-

takan, kasus yang merugilgn
PDAM Gianyar Rp 2,6 mi{ar

rinyamasuk ke dirfki PDAI\{,
sebagai Ketua Bad4n Pengartas

menyebut dirin
dalam tindak pid
tersebut.

Widarma
nya masuk

WIDARMASUHARTA

faatkan terpidana kasus ko-
rupsi,PDAM Gianyar. "Saya

tegaskan, saya majabpt seba-
gai Ketua Bac'lan P$rgawas
PDAM tahun 2012, kasus ini
sudah diusut Kejari Gianyar
tahun 2010," tegasnya.

Sebelumnva, I Nyoman

Nuka melaporkannya ke Keja- 
l

ri Gianyar atas tudingan ikut j

menikmati uang hasil korupsi 
I

DED PDAM. 
I

Nuka merupakan satu dari 
I

tiga direksi PDAM Gianyar.
yang divonis bersalah atas ka-
sus dugaan korupsi ini.

Kasi Intel Kejari Gianyar,
Ketut Sudiarta mengatakan,
pihaknva telah menerima la-
poran Nuka dan Dewa Putra
ierkait keterlibatan Widarma
dalam kasus ini. Hingga saat ini
pihaknya masih pendalaman.

"Kami masih mencari data-
data mencocokkan dengan
data ying sudah ada. Dalam
beberapa hari ini, kami akan
mengundang yang bersang-
kutan untuk mengklarifikasi
laporan tersebut," ujar Sudi
arta. (weg)

gantikan seorang
sudah terendus Kejaksaan $e- pensiun. "Kok

geri (Kejari) Gianyar pada an saya yang
sember 2010 lalu. Sementara, Hi- aPa," ucapnva.
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perencanaan teknis penga{a-
an jasa konsultasi pembuft-

berbicara. Tapi
ruskan, karena
nama saya," uca

an Detail Engineeriig Deslgn Terpidana I I
dan Dewa N(DED) PDAM Gianyar.
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Anggaran Pbngu
TABANAN, TRIBUN UO" -I
Ketinggian tumpukan sampah
di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Mandung di Sembung,
Ccde, Kerambitan saat ini su- i

dah mencapai sekitar 20 meter. 
I

Untuk mengatasi kekurangan 
I

lahan, dilakukan rrpaya pengu- 
|

rugan serta meratakan tum-,
pukan sampah de,ngan tanah 

I

Dibutuhklan enam truk

nya Rp 30 juta. Kepala UPT.
TPA Mandirng, Ni l-uh Sukar-
tini mengatakan, dana terse-
but terbilang terbatas. /

"Anggaran ini sudah habisl
dan agar bisa memenuhi ke- 

|

butuhan tanah untuk menim- l

bun TPA dipakai sistem kas]
bon dulu. Nanti di anggaranl
perubahan akan dibayarkan,"
katanya klasa(26/7).

Sistem penimbunan dina-
makan control landfill. fadi iika
lubang pembuangan sampah
tingginya mencapai tujuh mete1,

maka akan ditimbr.rn. TPA yang
luasnya sekitar 2,75 hektare ini
sudah mulai terlihat lebih rapi.

Selain itu, adanya kebuni

penataan
sekitar

hari.
hijau dan

adanya
sampah

n Mandung Sudah Habis
I

bisa berkurang," ujar Suk{rtini.
Satu sistem lainnya yang

dipakai yaitu sanitary lnndfill.
Dengan kata lain membu-
ang dan menumpuk sampah
ke suatu lokasi yang cekung
untuk memadatkan sampah

dianilai dapat menghilangkan
polusi udara.- 

Hanya saja untuk sistem ini
Tabanan belum mampu me-
nerapkan karena penimbun-
an tanah di atas sampah dila-
kukan setiap hari. Sementara
anggaran untuk operasional
tidak mencukupi. (arg)

untuk memaclatkan sampah
tersebut kemudian menf tup-
nya dengan tanah. Metode ini
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