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Dermaga Gunaksa Bejlum Bisa Dioperasikan

Komisi II Minta P+njelasan Eksekutif
RAPAT kerja Komisi II

DPRD Klungkung berlangsung
memanas, Senin (13/3) ke-
marin. Rapat yang membahas
tentang Dermaga Gunaksa ini
tidak menghasilkan solusi be-
rarti, mengingat eksekutif be-
lum siap untuk memdeberkan
teknis kendala dan apa yang
sudah diusahakan. Hingga
tahun 2017, Dermaga Gunaksa
yang mulai dikerjakan sejak
tahun 2008 tersebut belum
juga dapat dioperasikan.

Kondisi ini pun membuat
Komisi II memanggil Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait pada rapat kerja yang
diselenggarakan di kantor
DPRD Klungkung. Sayang-
nya, saat Ketua Komisi II
DPRD Klungkung Komang
Suantara meminta teknis
permasalahan. pihak ekse-
kutif tidak dapat memberikan
jawaban memuaskan.

Pada kesempatan tersebut
Komang Suantara didampingi
Sekretaris Komisi II Buda Par-
wata menanyakan permasala-
han teknis yang dihadapi Pem-
kab Klungkung hingga tidak
bisa mengoperasikan Dermaga
Gunaksa. Pasalnya, proyek
yang direncanakan mengha-
biskan anggaran Rp 271,3
miliar ini seharusnya telah
bisa beroperasi di tahun 2016
dengan rute menuju Dermaga
Nusa Penida. Namun, hingga
saat ini belurn ada tanda-tanda
akan dioperasikan.

Menanggapi pertanyaan
para waki l rakyat, Ketut Kara-

sedana, perw$kilan Dishub
Klungkung, m{njelaskan ren-

hingga saat ini belum bisa
dilaksanakan nof malisasi dan
penguatan tanggul. "Banjir
akan pengaruhi kekuatan
bangunan itu sendiri. Perlu
normalisasi agar tidak sampai
terjadi banjir," bebernya.

Sementard itu pada per-
mohonan akses jalan simpang
Dermaga Gunaksa menyalati
Permen PU Nomor 19 Tahun
2011. Mengingat jarak sim-
pang yang ada saat ini kurang.
dari yang telah ditetapkan.'
Selanjutnya disarankan untuk
menggunakan akses jalan dari
Desa Kusamba. Namun bila itu
dilakukan, Pemkab Klungkung
kembali harus melakukan
pembebasan lahan. 'lGta tetap
akan menggunakan lahan yang
sudah kita bebaskan. Namun,
akses jalan kita melanggar
Permen PU Nomor 19 Tahun
2011," terangnya.

Mendapatkan jawaban terse-
but Komang Suantara meminta
agar eksekutif mempersiapkan
data teknis yang lengkap, agar
rapat kerja dapat menghasilka n
solusi yang berarti. Untuk itu
pihaknya meminta kepada
Ketua DPRD Klungkung I
Wayan Baru untuk melak-
sanakan rapat susulan demi
menyelesaikan permasalahan
Dermaga Gunaksa ini Menang-
gapi hal tersebut, Wayan Banr
yang hadir saat itu meminta
agar pada rapat selanjutnya
eksekutiflebih siap sehingga ra-
Pat yang dilnksanakan dengan
anggaran APBD Klungkung ini
tidak mubazir . (adl247l

cana untr k dafat operasional
se_mentara Derlnaga Gunaksa
telalr ditindaklanjuti dengan
pembuatan ru{ng tunggu se-
mentara_ tahu4 2016. Hanya
saat meleksadakan uji coba
pertama deng{n mengguna-
kan Kapal Nu$a Jaya-Abadi
mengalami k{gagalan seh-
ingga dilaksanfkan evaluasi
kembali. Selanjirtnya pada uji
coba kedua dengan menggr.rna-
kan Kapal LClo secara kasat
mata terlihat bfrhasil namun
ada beberapa {ambatan aki-
bat faktor cuacl. 'Waktu itu.
rencananya ke {epan akan di-
operasikan khu{us LCT. Akan
ditambahkan p{ngikat di sisi
lainnya agar k{lpal LCT bisa
sandar lebih lar4a dan aman,"jelasnya. 

ll

Pihaknya jufga menyam-
paikan, proye$ multy years
yang berakhir t{hun 20f6 ini
rencananya akadl dilaksanakzm
serahterima
pihaknya belum penindaklan-
lrtirrya mengingal Dermaga Gu-
naksa belum juga 

fo isa dioperasi
kan. Selanjutnya disampailan
pada proyek Derqf aga Gunaksa
ini Pemkab Klun*kune menda-
patkan tanggungl jawab untuk
pengerjaan fasililas daratnya.
Sementara Kembnterian dan
Provinsi mengerj4kan pemban-
gunan di laut.

Terkait dendan fasilitas
darat, Pemkab-l Klungkung
belum berani rtrembangun
secara permane$ mengingat
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tidak s-endirian ditet[pkan
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inia Adiputra yang duduk se-
bagai kelua piniti
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ditetapkan jadi terslnefra
karena ikut terlibat clalam
dugaan kasus korupsi lterse-
but. Bahkan untu[ denda-
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iksa Kicen, Selasa (1413) ini
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ormatan- (EK) Dpnn k1"" gt";gpenyidik polres Klungkung. Bfrnggil. yang_ lersangkuian uirtukgrt.yang_bersan gkulan untuktetapi, Kicen Adnyana justru



,r

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK

' 1, l..r r rv .'r
lL- €i-::*,'iA,

TEIB Bali Post

I Perwakilan Provinsi Bali

Edisi :

Hal :

setora, jg,t.,tqrot- Jot]
(D

diberhentikan oleh kan jadi tersangka, Fraksj
Gerindra di DPRD Klungkung
juga mulai merapatkan bari-
san. Dipimpin Ketua DPRD
Wayan Baru, mereka lang-
sung menggelar rapat ter-
tutup di ruang fraksi untuk
mengambil langkah-langkah
terkait kasus yang melibat-
kan Kicen Adnyana.

Ketua DPRD Wayan Baru
yang juga Ketua DPC Gerin-
dra Klungkung ketika dikon-
firmasi sebelum rapat belum
bisa memberikan penielasan.
Pihaknya mengatakan akan
rapat dulu dengan anggota
fraksi di DPRD. "Nan[i va.
kita akan rapat dulu dengan
anggota fraksi. Setelah itu
baru kita beri keterangan,"
uJarnya.

Untuk diketahui, Kicen
Adanyana ditetapkan jadi ter-
sangka karena terlibat kasus
dugaan korupsi dana hibah
sebesar Rp 200 juta. Dana hi-

Jadi nasib Kicen Adn
akan ditentukan oleh
tainya sendiri.

Terkait sanksi dari
kata Ludra, tidak
menunggu sampai Kicen
nyana diputuskan di pe:
dilan. BK bisa memberi
sanksi sebelum yang bersangi-
kutan diputuskan bersalaJr
atau tidak oleh pengadilarl.
Setelah dimintai klarifika$
oleh BK, hasilnya kemudialr
diplenokan dan dibawa kb
paripurna. "Sesuai tata tertib
dan kode etik, hanya bolef,
mem-PAW kalau dia sudaf
mempunyai kekuatan hukuS
tetap. Tapi ketika sanksi dardi
kita tidak benar, kita adl
pasal pemulihan untuk
beliau," ujar Ludra s
mengatakan akan me
dang Kicen lagi sambil
hat agenda di DPRD.

Sementara pascadil


