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TOLAK BANTUAN; Anggota KUB Pula Kerti Ketut
Sumara, menunjukkan surat kesepakatan menolak
kapal bantuan dari Kementerian KKP.

Aspidsus Sebut
Kantongi Calon TSK

MANGUPUnA - Rencana penyerahanT unit
kapal Inka Mina kepada kelompok nelayan
di Buleleng dan Denpasar, tampaknya sulit
terwujud. Lima kelompok nelayan di Buleleng
yang telah menolak bantuan kapal sejak awal
justru kian resah r
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menjelaskan kejaksaan tidak bisa mengintervensi-
nelayan agar tidak menerima kapal.

Te*ait pertanyaan nelalan tentang status hulum
kapal, Polin menegaskan saat ini penyidik sedanB
menunggu hasil penghitungan lerugian negara
dari BPI@ Bali. Penghinurgan kerugian negara inL
penting untuk menetapkan tersangka, sekaligus;
memastikan adanya prak < kompsi. Kejati, lanjut.
Polin, sudah menggelar ekspose dengan BPKP dan
tim ahli lainnya seperti Biro Klasifikasi Indonesia
(BlC). Hasil verifikasi BlC, tuiuh kapal dinyarakan
bahan material yang digunakan rekanan tidaksesuai
spesifi kasi }?ng ditetapkan.

Dafi hasil temuan BKL hampir seluruh komponen
kapal tidak sesuai spesifikasi Diketahui dua rekanan
yang mengerjakan kapal adalah PL FI Pe*asa dan
CV Fuad. Proyek ini dimrdai seiak tahun 2013 lalu
Namturbaru selsaipadatahrul20l6.'Tapi, kamiharus.
tetapmenungukemgiannegaradad BPKPBali. Kami:
tidak ingin menetapkan teNangka tanpa buldi kuati
cetusnya- Ditanla kapan te$angka bisa diketahui;
Poli*kenbdinu*eri pnbaadiplomatis'r(arni.-
berbarapsecepamyahasilpenghitnganBPI(Pselesai
Kalau itu selemi, maka sudah bisa diketahui siapayang
bertangSung jawab;' tukas pria berarnbut klimis inr.

Saat kembali dikeiar siapa saia pihakFng berpelu-
ang ditetapkan teEangka, Polin engan membeber-
kan. Namun, dia menyebut sudah memiiikiminimal
dua alat bukti calon tersangka. Dari alat bulti itu
diprediksi calon tersangka lebih dari satu orang.
"Kalau dilihat hasil penyidikan, calon tersangkanF .

cukup banyak Tapi, lihat saja nanti setelah semua '
alat buhi lengkap," bebemya"(can/mus)

Calon TSK Korupsi Kapal Cukup Banyak,
r ASPIDSUS
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PerwaldankdompoknelayanintFm rrsadukelG-
jatiBaltkemarin(2212). LimakelompoknelaFncalon
penerima bantuan kapal adalah lGlompok Usaha
Bersama (KI.IB) Pda Icrti, Kt,B Bhahi KEgorq Kt B
BakiBarun4KIJBBanyuMandtuidanKt Bltadlfaur

Kesepakatan penolakan bantuan kapal dituang-
kan pada secadk kertas tulisan tangan. Ditemui
Aspidsus lcjati Ba.li Polin. O Sitanggan dar Kasi
Penunnrtan Wayan Suardi, tiga orang p€rwdkilan
kelompoknelaFn kembali menegaskan tidak rnau
menerimakapal. AlasaruIra kondisi kapal tidaklaik
pakaikarenalualitasnyatidaksesuai spesifikasiydng
sudah ditentukan. lika dipaksakan nelayan khawatir
kondisi kapal lang tidak laik akan menjadi bencana
saat digunakan melaut Selah iur, proyek kapal juga
diduga berkasus dan kini masih disidik IGjati Bali

"KamidatangkelGjatiBaliingin menanlakanstatus
kapal itu bagaimana" Biar kami sebagai calon pener-
imatontuaft, tidat*€irn€calah.huhn nr6tiry4'-
ungkap anggota lGlompok Usaha Bersama (KIJB)
PulaIGrtiIGtutSumara" Pria,Atahun itudatangber-
sarnaaryBota KUB Bhaki lfusgoro; EdySuparlan dan
KttB Baki Baruna; Nlyoman Werta Witana Sumara
menyatal@n meski mendapat undangan dari Dinas
Perikanan dan Kelautan, kelompok nelayan tetap
tidak akan menerima bantuan kapal tersebul

"Kalau mesin rusak bisa dal jaring bocor bisa
diperbaiki. Tapi, kalau kapal nuak apakah bisa dile-
bu? Kan tidak mungkinj' sindimya. Menanggapi
lapoFn sertakeluhan nelayan, Pol,in. O Sitanggang


