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BALAI BUDAYA DENPASAR

MasukLelang,

Dianggarkan

Rp 49,95 Miliar
PROSES pembangunan Balai

Budaya Kota Denpasar yang
sempat mati suri, menurut ren-
cana minggu depan akan masuk
tahap lelang pengadaan kon-
struksi. Sebab, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
(DPUPR) sedang menyiapkan
dokumen unnrk dimasukkan ke
Bagian Pengadaan Barang dan
fasa yang dulu bernama Unit
Iayanan Pengadaan (UtP).

Kepada Bidang Penataan Ba-
ngunan DPLIPR Kota DenPasar
Agus Sudarma mengatakan,
turnrkpengawasan sudah dilakl-
kan Ielang terlebih dahulu. Saat

ditanyakan target dibangun'
Agus Sudarma menjawab ke-
mungkinan bulan Mei karena
terganturg jadwal Pelelangan.
Menunrt rencana Balai BudaYa
bakal dibangun emPat lantai.

Dua lantai untuksentral Parkir,
dan dua lantai lagi untuk Balai
Budaya. Menurut rencana, Balai
Budayabakal dilenglapi museum
digital dan gedung Pernmjukan.

Anggaran pembangunan Balai
Budaya menggunakan dana
APBD dengan pagu anggaran
sebesar Rp 49,95 miliar. "IQmi up-
ayakan, minggu depan dokumen
sudah masuk Bagian Pengadaan
Barang dan fasa," katanya.

Pantauan Jawa Pos Radar
Bali, tempat yang rencananya
dijadikan gedung Balai Budaya
itu sekarang dijadikan tempat
parkir oleh pegawai-pegawai
di Gedung Sewaka Dharma.
Sementara, tempat yang bera-
da di kawasan Lumintang itu
dijadikan tempat parkir truk
pengangkut sampah milik Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersi-
han (DLHK) Kota Denpasar

Kondisi bangunan terlihat ku-
muh. Sebagai catatan, ProYek
pembangunan sentral parkir
dikerjakan dalam dua tahaP.
Tahap I dibangun 2014 menelan
anggaran Rp 13 miliar lebih.
Tbhap berikutrya, 2OI5 kembali
dilanjutkan dengan anggzlran se-

besar Rp 9 miliar lebih. (feb/mus)

MANGKRAK : Lokasi Gedung Balai Budaya hanya dijadikan tempat
parkir motor dan 4!_P9!g9!9ku!!qmpah kemarin (10/3)'
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(10/3) kemarin.
Menurutrya, dari hasil pemer_

iksaan yang melibatkan kesyah-
bandaran dan ahli di KKp RI,
menyatakan bahwa kapal bantuan
bagi kelompok nelayan di Bule-
leng sudah tidak laik pakai. ,,Ahli

dari kesyahbandaran menyatakan
bahwa dari sisi ryamt kelautannya
tidak layak Begitu juga ahli dari
marine KKP juga menyaakan hal
yangsamai tegasnya.

Berdasar hasil pemeriksaan
dan pernyataan para ahli, kata
Suardi, tim penyidik berencana
untuk segera menggelar eks-
pose atau gelarperkara bersama
Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BpKp) Wilayah
Bali. "Setelah ekspose, BpKp

))
Ahlidari

kesyahbandaran
menyatakan bahwa dari
sisi syarat kelautannya
tidak layak. Begitu juga

ahli dari marine KKp
juga menyatakan hal

yang samar"

I Wayan Suardi, Kosi
Penuntutqn Kejoti Boli

tinggal menghitung kerugian
negara, dan itu sedang dilaku-
kan. Iadi kami tinggal memung-
gu hasil penghirungan kerugian

negaranya," terang Suardi.
Sayangnya, meski pemer_

iksaan ahli sudah keiar dan
tinggal menunggu proses peng_
nttungan kerugian negara da_
lam kasus ini, namun Kejati
Bali enggan membeber le'bih
jauh terkait rencana penetapan
tersangka."Yang jelas calon ter_
sangkanya banyak, lebih dari
dua orangi'aku Suardi.

Sekadar diketahui, kasus du_
gaan korupsi bantuan Z unit
kapal bagi lima kelompok ne_
layan Buleleng (Kelbmpok
Usaha Bersama (KUB) pula
Kerti, KUB Bhakti Kusgoro,
KLIB Bakti Baruna, KUB Banyu
Mandiri dan KUB Hasil Laui),
ini bermula dari protes dan

keresahan kelompok nelayan.
Melalui tiga orang perwakilan,
mereka kemudian menvam_
paikan keresahannya terhadap
rencana penyerahan tuiuh unit
kapal Inka Mirna ke pihak Ke_
jati Bali. protes para ielompok
nelayan itu beralasan karena
selain kapal bantuan tidak ses_
uai dengan spesifikasi, juga dari
sisi kualitas juga tid jk "bugu,

dan tidak laik pakai. Selain itu.
dari keteranhan anggota KUB

Pula Kerti Ketut Sumara, dek
kapal bocor dan pecah serta
mesin yang sudah tidak sesuai
dengan RAD."lntinya kapal
bantuan tidak sesuai dengan
rancangan semula. Kondisi
kapal setelah dikerjakan juga
tidak sesuai dengan rancangan
semula yang ditawarkan pada
nelayani'terang Sumara.

Padahal dari irrformasi awal,
program bantuan kapal dari
KKP RI dan DKp provinsi Bali

dianggarkan senilai Rp l0
miliar untuk nelayan di tiga
xaoupaten/kota di Bali (Ba_
dung Denpasaq, dan Buleleng).
Tujuan proyek yakni untuk
memudahkan nelayan melaut.
Namun, setelah kapal selesai
para nelayan di Buleleng me_
nolak kapal tersebut. Karena
kondisi fisik kapal yang tidak
laik dan di bawih siandir. Di-
duga terjadi mark-up hingga
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Terungkup, T Kapal
Bantuanltu Tak

LaikPakai
DariHasil Pemeriksaan

Tim Penyldik Kejati

Bali denganAhli

DENPASAR - Tim penyidik
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali
terus menyelidiki kasus dugaan
korupsi tujuh unit kapal bantuan
dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KI(P) RI dan pemer-
intah Provinsi (pemprov Bali).
Terbaru, tim penyidik memasti-
kan iika banruan kapal untuk lima
kelompok nelayan di Kabuparen
Buleleng itu tidak laik pakai.

Hal itu dibenarkan Kepala
Seksi (Kasi) Penuntutan Keiati
Bali, I Wayan Suardi, Jumat

dot)
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KASUS LC

Dewan Ianii Usut
Kasus Tanah Negara
TABANAN - persoalan dugaan penyerobotan tanah

negara seluas 1,25 are di Jalan By pass-Soekarno, Banjar
Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan bakal
menjadi perhatian Komisi I DPRD Tabanan. Bahkan,
komisi yag membidangi masalah pemerintahan, termasuk
as.et daerah ini pun akan mengusut masalah tersebut.
. 

"Kami akan-mengkroscek. Bagaimana bisa tanah negara
jadi tanah hakmillik," kata Ketua Komisi I DPRD Tabanan
Putu Eka Putra Nur Cahyadi ketika dikonfirmasi kemarin.
Menurut dia, mestinya tidak bisa tanah negara beralih
menjadi tanah hak milik. yang memungkinkan adalah ka_
lau tanah negara itu disewakan atau pi;jam pakai. ,,Kalau

dimohonkan sebagai hak sewa, bisa. Tapi, kaliu tanah neg_
ara sampai jadi hak milik, jelas tidak mungkini, terangnya.
Menurut politisi PDIp asal Marga ini, tanah di ny niss

Soekamo qgmang diryncang sejak tahun lg80-an menjadi
land consolidation (LC) atau penataan tanah sebagai bagian
dari pembangunan Jalan Soekamo (duiu bemami Iahn nv
Pas Kediri-Pesiapan). Dengan demikian, katanya tanah negara
yang dimaksud adalah bagian fasilitas umum (fasum) dalam
hal ini unrukjalan. "Mestinya tidak bisa dijual-belikan. Ini harus
dilroscek bagaimana bisa mendapatkan tanah itul, tegas dia.

Eka menambahkan, adanya dugaan penyerobotan tanah
negara itu bisa menjadi salah satu masalah dari LC Sanggutan,
Karena iru, pihalcrya akan mengagendakan untuk meneiusuri
ke pihak-pihak terkait.
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KefariTa anan
segera

Tanah Negara diBy
Kasus Penyerobotan

Saya akan
)j

ural
Pass Soekarno dengan pihak

TABANAN - Dugaan penyero-
botan tanah negara berupa
fasilitas umum (fasum) jalan
land consolidafion (LC) Sang-
gulan; Desa Banjar Anyar,
Kediri, Tabanan terus mengge-
linding. Sebelumnya Komisi I
DPRD Tabanan siap mengusut
peralihan tfrnah negara men-
jq#geitintat hak milik (SHM),
giliran Kejaksaan Negeri (ke-
jari) Tabanan yang siap turun
menyelidiki dugaan korupsi
ini. "Saya baru tahu ada tanah
negara jadi sertifikat hak milik
di By Pass Soekarno.Tentu
kami akan turun mengecek
masalah ini," kata Kasipidsus
Kejari Tabanan, Ida Bagus Alit
Ambara dikonfirmasi Minggu
kemarin (1213).

Menurut Alit, peralihan aset
milik pemerintah menjadi
tanah hak milik memang di-
mungkinkan. Namun, apakah
prosesnya sudah benar. Apala-
gi, sebelumnya ada informasi
bahwa tanah itu menjadi SHM
dari konversi warisan. Pada-
hal, jelas-jelas dalam surat
ukur Badan Pertanahan Nagara
(BPN) Tabanan, tanah dimak-
sud berupa "TN" atau tanah
negara. "Makanya harus kita
lihat bagaimana proses per-
alihannya sudah benar atau
tidaki' terang dia seraya men-
yatakan penyerobotan aset pe-
merintah jelas bisa berpotensi
sebagai tidak pidana korupsi.

hami inidi

ADI

Ketua DPRD n Ketut
"Boping" Suryadi men-
gaku baru tahu ad dugaan
penyerobotan ra
seperti ini di

yang kompeten

no. Meski demikia
gaku belum biia
tar banyak. Pihak
menanyakan masa
pihakyang terkait.
goba urai dengan p

dari pemilik lahan itu men-
gaku membeli tanah ini dari
orang dari Denpasar sekitar
tiga sampai lima tahun lalu su-

dah dalam status sertifikat hak
milik. Meski tidak terlalu luas,
tanah itu berada di lokasi yang
strategis dengan harga tanah di

sana saat ini mencapai Rp l,B5
nlltlar per are. Dengan demiki_
an, potensi tanah itu mencapai
Rp 2,3 miliar. (yor/rid)

ra men-

ya akan
h ini ke

akan
pihak

yang kompeten mahami
persoalan ini di e
singkat Boping rln.

Sekadar diketahrli, diber-
itakan sebelumny{ muncul
dugaan penye lahan
tanah negara seluas [,25 are di
Ialan By Pas o. Dalam
surat ukur sebuah lsertifikat
yang diterbitkan IIPN pada
Desember 2003, ad{ sebidang
tanah yang dikatpgorikan
sebagai tanah neghra di LC
tersebut. Kalau kini, tanah itu
diapit diler Kawasaki Perdana
Motor Tabanan dengan Lapo-
ratorium Klinik Proilia.
Di atas tanah selebar em-

pat meter dan memanjang
ke belakang itu, telah berdiri
bangunan dua lantai, yang
di bawahnya menjadi usaha
kedai bernama Cafe 28. Anak
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