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Sidang PTUN Gus Gaga Vs Bupati Gianyar J
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Sidang PTUN Gus
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Baru Setahun, Gedung RS
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\Ieskr kemalrn trd:rk huian. srh po.lrhb
indikasi bocor terlihat daril GEDUNG RS BOCOR, - Belum genap aetahun dioperasi-
perubahan warna plafon yang han, ged,ung RS Protama Kubu banyah bocor.
semula irercat putrh menjad i

bopeng kecokclatan. Pada be, dengan desain minimalis. Je- juga terlihat ambhJ, hilgga
berapa titi}. plafonnya bahkan l6lny2 plafon itu diduga akibat menimbulkan rongga pada b-a-
jgbol termasuk di bagian lobi. L rembesan airyang berisal dari gian lantainya. Niembuat dak
'Ya. ini jebol. Jebolnya malah I dak beton pinggiran atap. Ada beton itu memang harus rata.
sudah cukup lama," ungkap I kemungkinan tebocoran ter- Kalau ada kemiiingan pasti
petugas satpam setempat. I jadi karena proses pengecoran- akan ada genangan air. Genan-

Semua gedungdiRS Prata- | nya tidak sempuma. Selain itu, gan air itu yangbiasanya akan
ma Kubu rtu berlantar satu I fondasi pada sisi kid gedung merembes," ucap salah smrang

warga.
Selain gedung UGD yang

luga merupakan gedung pelav-
anan rawat rnap. kerusakan
juga terlihat pada gedung po-
lildinik di sebelahnya. Gedung
yang juga difungsihan sebagai
perkantoran dan ruangan ke-
pala rumah sakit itu menjadi
kurang sedap dipandang. Ala-
sannla, kerami.l< dirding pada
lobi di depan itu mengelupas.
Namun secara kasatmata ti-
dak terLihat adanya kebocoran
atap.

Kepala RS Pratama, dr.
Putu Suagama, mengakui ada
masalah pada gedung rumah
sakit yang dipimpinnya. Na-
mun. pihaknya mengklaim
kerusakan itu lebih dikarena-
k:rn faktoralam. lebolnya pas
hujan deras sekitar dua buian
lalu. Saat itu hujan juga me-
micu banjir bandang di Ttkad
Eling." katanya.

Dr. Suagam:r yang baru
empat bul:rn menakhlli RS

Pratama ini mengatakan keru-
sakan-kerusakan itu sudah
dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Karangasem. Pihak rumah
sakit juga sudah berkoordinasi
dengan prhak kontraktor yang
dulu merrggarap proyek rumah
sakit tersebut. Sclain itu, keru-
sakan j uga sudah sempat ditin-
jau langsung Wakil Gubernur
Bali. Ketut Sudikerta, usai me-
ninjau lokasi banji,r bandang
Tukad Eling di Desa Tianyar
Tengah. "Bocor hanya pada
prnggir-pinggirnya saja, di
dalam aman," jclasnya.

Kadrs Kesehntan Karan-
gasem dr. IGB Putr:r Pertama
mengaku juga sudah sempat
mengecek kerusakan di RS
Pratama. Pihaknya juga meng-
klain kefusakan itu disebab-
kan faktor alam. Sedangkan
dari sisi konstruksi, senua
bangunan gedung tidak ada
masalah. "Segera kita ser-
vis. ini masih dalam proses,"
ujarn5.a. (kmb)


