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Konstruksil Tertutup dan Terbuka

MANGUPURA, TRIBUN mohonbantuanuntukpemkab Terlebih lagi lokasi pem-

l-lt-l^-^I-l:tek pengerjaan Badungdalamhalpembebasan buatan ini me"rupakan perte-

!?!rrpftt:o: srmPang ?1t"$ tan.an,"tandasnya. muan dari empit arah. Dari
Nguran Kal luban sudah di- Anggaran dan pengerjaan- ardh utara kendiraan dari arah
pastikan akan mulai dikerja- nyaat<anditat<utcanolelpeme- jalan Sunset Road dan Jalan
4 ,4* ini dan ditargetkan rintah pusat melalui Kutn.n- 

'By 
Pass Sanur, dari arah timur

selesai_pertengahan tahun terian Pekerjaan Umum dan kendaraankeluardariJalanTol
depan. Biaya yang dihabiskan Perumahan Rakyat (PUPR). Bali Mandara, dari arah selatan
untuk proyek pembuatan ja- Kepala Dinas Peke4aan Umum kendaraan dari arah Nusa Dua,
lan terowongan ini sebesar Rp ,dan Penataan Ruang Badung, sedangkan dari barat kendara-
260 miliar. 

lIB Surya Suamba menjelaskai, an da;sandara Ngurah Rai.

_PejabatPembuatKomitrnen lpengerjaannya akan dimulai ,,Kami mengaritisipasi be-
(PKK) Balai Besar Pelaksana .iahun ini dengan mengguna- berapa tltit< ke"macetan, salah
falan Nasional (BBPIN) VIII, 'lbnmetodedesr3z anaUluia. satunya adalah di bundaran
Nyolnan Yasmara mgngatakan, pengerjaan d'engu.t tn"ng- Ns*;h Rai,- kata Nusakti, Ka-
pembangunan ini akan dilak- gunakan metode design and UialAanVmrcpadaTribunBali
sanakan pemerintah pusat dan build, artinya kata dia"desain kemarin.
diperkirakan anggaran proyek akan dibuit kemud.ian lang- .sebenarnya ini adalah pro-

T u\* dikerjakan tahun ini atan mAamkn persiapan ad- yun[ tu.r, dengan menga-
dan ditargetkan selesai pada minishasi yang alian kemudian tomidir kendara"an dari siin-
tahun 2018. 

$lanjutkan dingan kegiatan pang Dewa Ruci menuju ke

- Yasmiua menyebutkan/ iln- tisik. Nusa Dua itu yang kami pri_
dtrpass in akan memiliki pan- Dari penjelasan menteri, kata oritaskan,,, itnuur,riva.

iTg 0oometer, dengan lebar puryasuamba,proyekiniharus Tidak hanya peninjauan,
jalumya 1.4 meter. *{qgU* fudah selesai sebelum pertemu- saat ini sedang digurup hesuin
unh*medianmemilikiukuran anlMFdiNusaDuapadabulan gambar konstirks"i bairgunan-
0"5meter,begitu jugatrotoarba- oktober 2018. Dalam peninjau- iya. ,,Ada 

beberapa praiesain
glan sisi kanan dan kiri meml- annya, kata dia, menieri lang- ying muncul antirjhin ada-
liki ukuran 0,75 meter. "Untuk 

-sung 
melihat secara langsunig iahiontmksinya yangberben-

panjangnya.dan sebagainya [agaimarnkondisilalulinthsdi tuk tertutup maupu"n terbu-
sudah ada, kami juga sudah Bali ini sangat padat. ka," ujar Nusakti. (mpa/zan)

sekitar Rp 260 Miliar.
akan dibuat kemudian lang- .sebenarnya ini adalah pro-
'sung membangun, karena srAm vanq srr.l:h lame dirpn-ng membangun, karena gram yang iudah lama diren-

rgga saat ini pusat sudah canakan oleh Balai falan sebe-|alan sebe-

menegaskan bahwa Proy.e\ nntahpusatdanpadabuianini yangdiajukan6lehEahiJalan

"Iyapemerintahpusatyang fringga saat ini pusat sudah ianakin
:an mengerjakan, pak men- nemiliktt'easeability study (FS). lumnya,
ri juga sudah meninjau la- ' Da melanjutkan, bahwa un- suaan j

akan mengerjakan, pak menl 'mfrIiklrouobitity 
stutly (FS). lumnya, dan tahun 20.17 ini

teri iuga sudah meniniau la- ' Da melaniutkan. bahwa rrn- qrrdai .lilrL,,Len nonini",,".teri juga sudah meninjau.la- Da rnelanjutkan, bahwa un- sudah dilakukan peninjauan
pggan kemarin sabht(L/4)," -tuk 

pgngepaandan anlgaran- -cli665erapiiit* yang iipri-
jelasnya,-Senin (3/4) seraya n)'a t:lah disr_apkan olefr"peme oritaskan.',,fug., Nguiah Rai
menegaskan bahwa proyek rintahpusatdanpadabuianini yangdialukan6lehEahiTalan

nrt-r"
Rai

Yasmara menyebutkan, ln- fisik.
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Dugahn rupsi di Term
NEGABA, TRIBUN B
Terminal manuver Giliman
menjadi sorotan Keja
Negeri (Kejari) jembra
Mencuat dugaan korupsi
lakukan oleh oknum

ga ratusan juta rupiah.
nal ini sudah lama dikel
oleh pengguna jasa

rangan, terutama kenda
an roda empat yang k gunajasa penyeberangan, Ka-
menyeberang dari mis (6/4).

Setelah dilangsungkan pe-
meriksaan terhadap karcis

Gilimanuk ke Ketapang.
Pengemudi kendaraan

tempat-tempat peristirahatan
yang ada di dalamnya.

"Ya tidak habis pikir juga,
kami dikenai karcis Rp 2.000

kalau setiap mau menyebe-
rang dan diarahkan masuk
ke terminal manuver. Padahal
kami kan tidak menggunakan
fasilitas publik yang ada di
sana tapi malah kena retribu-
si," ujarAli (30), seorang peng-

masuk terminal manuver
yang besarannya berbeda un-
tuk tiap kendaraan ini, jum-

pun pejabat di lingkup Dinas

Iahnya te11;rata tak sesuai de-
Perhubungan dan Komuni-
kasi (Hubkominfo). Namun

ihal Manuver Gilimanuk
I

{rgan karcis yang dikeluarkan hingga saat ini, hasil penyeli-
perharinya. dikan terhadap kasus dugaan

Kerugian negara terungkap korupsi di terminal manuver
karena banyaknya karcis yang Gilimanuk belum diungkap
keluar tetapi di satu sisi retri- ke media massa oleh Kejari
busi yang masuk ke kas dae- Jembrana.
mh melalui sektor ini malah
#ailit bahkan kerap tak me-
menuhi target yang diminta
oleh Pemkab Jembrana.

Atas dugaan korupsi terse-
but, tak ayal pada tahun 2016
(ejari Jembrana kemudian
tf lah melakukan pemerilaaan
tfrhadap beberapa saksi baik
pada tingkat karyawan mau-masuk ke terminal manu

ini merasa tak mengsunal
fasilitas publik

Kasi Intel Kejari fembrana,
Ario Dewanto mengatakan,
memang terindikasi adanya
kerugian negara namun un-
tuk menghitung dan mem-
buktikannya harus dilakukan
melalui Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) atau Badan
Pemeriksa Keuangan Perwa-
kilan (BPKP) Bali. "Kami masih
puldata dan pulbaket. Nanti
hasilnya pasti akan kami sam-
paikan," tandas Ario. (ias)
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Patra Akhir[rya Menerir*ra Putusan I Tahun

lu_l

S Vorcis Kasus Perdiir FFRD Benpesar
DENPASA& TRIBUN BALI -
Setelah menyatakan pikir-pikir
atas vonis 1 tahun penjara, I
Gusti Made Patra, terdakwa
dalam kasus korupsi perjalan-
an dinas (Perdin) DPRD Kota
Denpasar akhimya menerima.

Diterimanya putusan maje-
lis hakim tersebut, disampai-
kan Suroso selaku kuasa

lain. Seperti apa yang tertera
dan dibacakan majelis ha-
kim dalam amar putusannya.
"Klien kami hanya pelaksana,
artinya ada atasan dan yang
memerintah. Bahkan dari se-

belum klien kami meniabat
sebagai PPTK juga sama. Arti-
nya klien karni mengikuti dari
apa yang pelnlh dilakulan

hrikum terdakwa yang meru-
p{kan mantan Kabag Risalah
Sdkretariat DPRD Denpasar
s$<aligus Pejabat Pelaksana
T(knis Kegiatan (PPTK) da-
lapn perdin 2013 ini. "Setelah
kQmunikasi, dan mempertim-
b{ngkan berbagai hal, klien
kami memufuskan menerima
pqrtusan maielis hakim," jelas

I

Suroso saat dihubungi, bebe-
rapa waktu lalu.

Ditanya alasan kliennya
memuttrskan menerima vo-
nis majelis hakim pimpinan
Sutrisno itu, Suroso menya-
takan, bahwa kliennya mene-
rima karena mengakui telah
lalai dalam tugasnya. "Wa-
Iaupun. soal kerugian negara

klien kami tidak menikmati,
akan tetapi Kien kami menga-
kui kelalaiannya. Itulah dasar
pertimbangan klien kami me-
nerima putusan majelis ha-
kim," ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya tetap
mendorong tim Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) untuk menin-
daklaniuti keterlibatan plhak

pejabat sebelumnya," ujamya.
Pihaknya berharap terkait

keterlibatan pihak lain, jPU

mampu mengungkap pihak
lain yang terlibat. Mengacu
pada persidangan sebelum-
nya, Suroso tidak sependapat
dengan Badan Pemeriksa Ke-

uangan Provinsi (BPKP) npe-

ngenai rya! cos. "Klien kafni

hanya pencatat. Itu travel agen

hampir semua pakai harga
proteksi. Harusnya jaksa bisa
jeli dan ungkap itu," tegasnya.

Kasi Intel yang juga Hurnas
Kejari Denpasar, IGNA Kusu-
mayasa Dipuha menyatakan,
atas nama-nama yang disebut
dalam putusan, pihaknya ma-
sih :rk4n mempelaiaq-(cad
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