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Pemkab Jembran a"/
Anggarkan Rp 6,027 M

untuk Pariwisata
NEGAM, NusaBali

Duet kepemimpinan Bupati
Jembrana I Putu Artha dengan
Wakil Bupati Made Kembang
Hartawan pada periode kedua
kucurkan dana Rp 6,027 miliar
untuk pengembangan pariwisata
di fembrana. Anggaran Rp 6,027
miliar itu bersumber dari APBD
sebesar Rp 3,527 miliar dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Pusatsebe-
sar Rp 2,5 miliar. Selain untuk pe-
nataan kawasan wisata juga untuk
membangun sirkuit makepung di
Jembrana.

Dalam keterangan persnya,
Wabup Kembang Hartawan men-
gataan, Kabupaten Jembrana
menyimpan berbagai potensi
pariwisata, Potensi wisatanya
juga tidak kalah dengan kabu-
paten lainnya di Bali. Karena itu,
kepariwisataan diharapkan dapat
berkembang di jembrana untuk
kesejahteraan rakyaL "Kami juga
mau kucuran dollar yang datang
ke fembrana, masih berbau keju
(segar) tidak hanya kecipratan
sisa-sisanya saja," ungkap Wabup
Kembang saat mendampingi Bu-
pati fembrana Putu Artha jumpa
wartawan di salah satu rumah
makan kawasan kota Negara,
Jumat (3/3J.

Berbagai upaya untuk
mengembangkan pariwisata ini,
kata Wabup Kembang, sudah
mulai dilakukan sejak memasuki
masa jabatan periode kedua pada
tahun 2016lalu, Seperti memban-
gun destinasi maupun spot-spot
wisata baru, termasuk menara
yang sudah ada. Paling tidak
kepariwisataan ini dapat menjadi
daya tarik bagi 3.400 orang yang
biasa lalu lalang masuk Bali lewat
fembrana per hari, Begitu juga
yang keluar Bali via Pelabuhan
Gilimanuk yang mencapai sekitar
2.800 orang per hari. "Pelan-pelan
kami akan menata 31 objekwisata
baikwisau alam, budaya, spiritual
maupun objek wisata buatan yang
tersebar dari Teluk Gilimanuk
sampai Pantai Gumbrih (Desa
Pengeragoan, Kecamatan Peku-
tatan)," urainya.

Dikatakan, pada tahun 2017
ini, ada kucuran anggaran Rp
2,5 miliar dari DAK Pusatuntuk

penataan DTW Teluk Gilimanuk.
Anggaran Rp 2,5 miliar itu, di
antaranya akan digunakan untuk
pembuatan pagar (Rp 1 miliar),
pembuatan tempat parkir (Rp 1
miliarJ, dan pembuatan lampu
taman (Rp 500 juta). Dana itu
juga untuk penataan jalan se.
hingga sudah terkesan masuk
Bali ketika menginjakkan kaki
di Gilimanuk. Wabup Kembang
mengaku telah berusaha me-
lobi General Manajer Pelabuhan
Ketapang-Gilimanuk agar dapat
memutar lagu-lagu Bali selama
penyeberangan ke Gilimanuk,
termasuk imbauan mengingat-
kan kesiapan KTP.

Kedepan, pihaknya akan beru.
saha selama penyeberangan itu
ditayangkan dis cov er Jembrana,
sehingga lebih dikenal. Terbaru,
Wabup Kembang bertemu pengu-
rus As6ociation ofthe Indonesian
Tours and Travel Agencies (ASI-
TA) untuk memberikan kalender
event fembrana, sekaligus mem-
perkenalkan obiek wisata. Pen-
gurus ASITA menyambut baik dan
ingin meninjau secara langsung
termasuk memberikan masukan
tentang penataan kepariwisataan
Jembrana. "Rencana kami akan
ikutajang BBTF (Bali and Beyond
Travel FairJ, kami akan tampilkan
juga objek wisata ]embrana,"
ujarnya,

Sementara Bupati Artha me-
nambahkan, media diharapkan
ikut membantu program pengem-
bangan pariwisata ini. Selain
wisata alam, budaya maupun
spiritual, pihaknya berharap tu-
rut dikembangkan wisata sejarah
perjuangan yang ada di Jembrana.
Dicontohkan Monumen Operasi
Lintas Laut fawa-Bali, Kelura-
han Gilimafruk, Setiap tahun rom-
bongan keluarga besar Kapten
Markadi yang menjadi pejuang
utama hingga didirikan monumen
tersebut selalu datang berziarah
termasuk membawa dana bantuan
sosial. "Monumen kita banya, ba-
gus kita promosikan. Siapa tahu
orang-orang luar yang mungkin
memiliki sejarah perjuangan di
fembrana, bisa datang menginap
melihat perjuangan leluhurnya,"
ujar Bupati Artha. 6 ode
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Prajuru DesaTangeb Ajukan \/

Eenamhung ke Hol-l 5 Kolon 5

Pengalihan Penahanan Rai Sutha
DENPASAR, NusaBali

Pihak Desa Pakraman Tangeb, Keca-
matan Mengwi, Badung kirim utusan ke
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Den-
pasar, Jumat (3/3). Kedatangan mereka
untuk ajukan permohonan pengalihan
penahanan mantan Sekretaris Dewan
(Sekwan) DPRD Denpasar, I GustiAgung
Rai Sutha, 61, yang ditahan sebagai ter-
sangka kasus dugaan korupsi Perjalanan
Dinas Dewan 2013-2014. Masalahnya,
tenaga dan pikiran.lGN Rai Sutha diper-
lukan karena menjabat sebagai Kelian
Desa (Bendesa) Pakraman Tangeb.

Ada dua krama utusan Desa Palra-

Prajuru Desa Tangeb Ajukan Pengalihan..,

man iangeb yang mendatangi
Kantor Kejari Denpasar, fu-
mat pagi sekitar pukul 10.00
Wita. Mereka menverahkan surat
permohonan pengalihan pena-
hanan tersangka IGN Rai Sutha.
Surat permohonan pengalihan pe-
nahanan tersebut ditandatangani
30 prajuru adat dan perwakilan
pemuda Desa Tangeb.

Dalam surat tersebut, pihak
Desa Pakraman Tangeb memo-
hon kepada penyidik Kejari
Denpasar untuk mengalihkan
penahanan Rai Sutha menjadi
tahanan rumah. Alasannya, Rai
Sutha amat diperlukan d-i kam-
pung karena merupakan Bend-
esa Pakraman Tangeb, apalagi
menjelang Har/ Raya Nyepi Ta-
hun Baru Salqb 1939 pada 28
M ar et 20 L7-nlendatand.

Kua5a-fiukum tersa"ngka Rai
Suthayangdiwakili I Ketut Rinata
mengatakan, permohonan penga-
lihan penahanan untuk kliennya
ini sudah beberapa kali dilayang-
kan ke Kejari Denpasar. Intinya,
dalam permohonan tersebut me-
minta pengalihan penahanan dari
Rutan ke tahanan rumah.

Menurut Ketut Rinata. ada
30 prajuru adat dan perwakilan
pemuda Desa Tangeb yang men-
datangani surat permohonan pe
ngalihan penahanan tersebut.
Mereka juga siap sebagai penja-

min. "Mereka (30 prajuru adat
dan perwakilan pemuda) mem-
beri jaminan Rai Sutha tidak
akan melarikan diri, menghilan-
gkan barang bukti, dan mengu-
langi perbuatannya," jelas Ketut
Rinata, fumat kemarin.
_ Sedangkan kuasa hukum hu-
kum tersangka lainnya, Valeri-
anus Liberatus Lobo Wanppe SH
i.t.l r r 
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agai Bendesa Pakraman Tangeb,
tenaga dan pemikiran Rai Sutha
masih diperlukan krama setem-
pat. "lni salah satu alasan kami
mengajukan penangguhan pena-
hanan kepada Kejari Denpasar,"
jelas Valerianus.

Alasan lainnya lagi untuk
mengajukan pengalihan pena-
hanan, kata Valerianus, adalah
kondisi kesehatan Rai Sutha.
Apalagi, di usianya 61. tahun,
Rai Sutha sempat beberapa kali
bolak-balik masuk rumah sakit
karena penyakitnya. Terkahir,
Rai Sutha disebutkan masuk RS
Karena gangguan Jantung.

Menurut Valerianus, tim kua-
sa hukum Rai Sutha meniamin
dalam penangguhan penahanan
tersebut, tersangka tidak akan
melarikan diri, menghilangkan
barang bukti, atau mengulan-
gi perbuatannya, sebgaimana
dikhawatirkan pihak kejaksaan.
Apalagi, selama masa penyelidi-
kan hingga ditetapkan sebagai
tersangka, Rai Sutha selalu ko-

operatif jika dipanggil kejaksaan.
Sementara itu, Kasi Intel dan

Humas Kejari Denpasar, IGA Ku-
sumayasa Diputra, mengatakan
pihaknya sudah menenma su-
rat permohonan pengalihan
penahanan yang diajukan Desa
Pakraman Tangeb, Kecamatan
Mengwi untuk terangka IGN
Rai Sutha. Surat permohonan
tersebut juga sudah disampai-
kan kepadJ Kajari Denpasar,
Erna Normawati Putri, un-
tuk dipertimbangkan. "surat
tersebut sudah kami samoai-
kan ke pimpinan untuk diper-
timbangkan lebih lanjut," ujar
Kusumayasa saat dikonfirmasi
terpisah,-Jumat kemarin.

Tersangka IGN Agung Rai
Sutha sendiri sebelum]nya"diie-
bloskan ke sel tahanan Lp Keias
IIA Kerobokan, Kecamatan Kuta
Utara, Badung, Kamis (23/2)
malam sekitar pukul 19.0b Wita.
Sebelum dibawa ke LP Kerobo-
kan, Rai Sutha diperiksa pe-
nyidik Kejari Denpasar selama 9
jam, sejak pagi pukul 10.00 Wita.

Rai Sutha terseret kasus
dugaan korupsi Perjalkanan
Dinas DPRD Denpasar dengan
kerugian negara sekitar Rp
2,2 miliar ini bersama mantan
Pejabat Pelaksana Teknis Keg-
iatan (PPTK) I Gusti Made Patra.
Bahkan, terdakwa IGM Patra
sudah disidangkan di Pengadilan
Tipikor Denpasar. 6 rez

IGN Agung Rai Sutha (kiri) saat akan ditahan.
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